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BRIDGE 30 Apri l  -  3 May
A. INDIVIDUAL TOUR
B.  PAIRS TOUR
C.  TEAM TOUR

TOURNAMENTS 30 Apri l  -  3 May
AMERICAN BILLIARDS 
SCRABBLE 
DARTS 
SUDOKU

GAMES
EXHIBITIONS 30 Apri l  -  3 May
MATTEL
HASBRO
PLAYHOUSE
STRATEGIC GAMES
PC GAMES

CHESS  26 Apri l  -  4 May
A. INTERNATIONAL OPEN FOR PLAYERS
 > 2000 RATING
B.  WORLD AMATEUR CHAMPIONSHIP FOR PLAYERS
 < 2000 RATING
C.  INTERNATIONAL SCHOOL CUP -
 WORLD SCHOOL CHAMPIONSHIP 
D.  F IDE ARBITER SEMINAR 
E.  SCHOOL CITY TEAMS MATCHES (4-5  May)

2009



3

www.gamesfestival.com

3o ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΠΡΙΤΖ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ 
29  Απριλίου  –  3  Μαΐου 2009 

 
ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΠΡΙΤΖ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ 
  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

Τετάρτη 29-Απριλίου ΑΤΟΜΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 20:30 

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

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

Παρασκευή 1-Μαϊου ΟΜΑΔΕΣ  SWISS /1η   20:00 

Σάββατο 2-Μαϊου ΤΟΥΡΝΟΥΑ  ΖΕΥΓΩΝ / 3η 17:00 

Σάββατο -Μαϊου ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΖΕΥΓΩΝ 
GALA DINNER 22:00 

Κυριακή 3-Μαϊου ΟΜΑΔΕΣ  SWISS / 3η 11:00 

 
To Φεστιβάλ είναι 2ης βαθμίδος και θα απονεμηθούν τα master points τόσο στην όπεν όσο και 

στην 1-8 και 1-5 
 

Τόπος Αγώνων:   
Θεσσαλονίκη, - Grand Hotel Palace*****.    www.grandhotelpalace.gr  
 
Προσκλήσεις: 
Θα υπάρχουν προσκεκλημένοι από Βαλκανικά σωματεία Μπριτζ. Το τουρνουά θα καλυφθεί 
ζωντανά από το BBO. 
 
Δικαίωμα Συμμετοχής:  
Α. 60 ευρώ (ανά άτομο) για το open ζευγών - Β. 120 ευρώ (ανά ομάδα) για το open ομάδων . 
Γ. 10 ευρώ (ανά άτομο) για το ατομικό τουρνουά 
 
Έπαθλα:   
 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ 
 
Α.   ΖΕΥΓΗ 1000 ευρώ + 50% των δικαιωμάτων συμμετοχής 
 
Β.  ΟΜΑΔΕΣ : 50% των δικαιωμάτων συμμετοχής 
 
Γ.   ΑΤΟΜΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ: όλα τα δικαιώματα συμμετοχής 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΑΘΛΩΝ ΓΙΑ 80 ΖΕΥΓΗ ΚΑΙ 30 ΟΜΑΔΕΣ

ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ ΟΜΑΔΕΣ ΟΠΕΝ

1η

Νικήτρια ομάδα          1.000   + Ασημένια

2η

Νικήτρια ομάδα             500   + Ασημένια

3η

Νικήτρια ομάδα             300   + Ασημένια

ΑΤΟΜΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ

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

Ζεύγος γενικής           300 
5ο

Ζεύγος γενικής           300 
6ο

Ζεύγος γενικής           300 

1ο

Ζεύγος Remontaz      500 + Ασημένια
1ο

Ζεύγος Mixed             500 + Ασημένια

 1ο

Ζεύγος  (Δ.Δ. 22) Ασημένια

 1Ο

Ζεύγος κάθε ημερίδας – Ασημένια

Βραβεία θα απονεμηθούν και στους νικητές των

κατηγοριών 1-8 και 1-5.

1Ος

Νικητής : 50% των δικαιωμ. Συμμετοχής
2Ος

Νικητής : 30% των δικαιωμ. Συμμετοχής
3Ος

Νικητής : 20% των δικαιωμ. Συμμετοχής

Κορυφαίοι Μπριτζέρ που

συμμετείχαν στα προηγούμενα

Φεστιβάλ: Fantoni (ITA) , Lauria (ITA), 
Jansma (NED), Bulchev (GER), 
Zipovski (SRB), Radicic (SER), Eidi 
(LIB) και όλοι οι Έλληνες κορυφαίοι
Μπριτζέρ

�

ΠΑΚΕΤΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΠΡΙΤΖ - GRAND HOTEL PALACE

(το νεώτερο ξενοδοχείο 5 αστέρων της Θεσσαλονίκης)

ΔΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ

   
ΠΑΚΕΤΟ 3 ΔΙΑΝΥΚΤ.

(30/4 – 3/5 2009) 
250 ευρώ άνα άτομο 340 ευρώ άνα άτομο

   
ΠΑΚΕΤΟ 4 ΔΙΑΝΥΚΤ.

(29/4 – 3/5 2009) 
310 ευρώ άνα άτομο 440 ευρώ άνα άτομο

Οι Τιμές συμπεριλαμβάνουν για ένα άτομο:

•
 3 ή 4 νύχτες σε μονόκλινο ή δίκλινο δωμάτιο με ημιδιατροφή (πρωινό και

μεσημεριανό)*
•
 Gala Δείπνο το Σάββατο 2 Μαΐου 2009 
•

Γαλλικό καφέ στην αρχή κάθε ημερίδας ζευγών και ομάδας

•
Δωρεάν Χρήση Εσωτερική Θερμαινόμενης πισίνας

•
Δωρεάν χρήση Γυμναστηρίου Δωρεάν χρήση Σάουνας

•
Δωρεάν μεταφορά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

•
Δωρεάν παιδιά απο 0-12 ετών με πρωϊνο* * 

•
Όλους τους φόρους.

* Επιπλέον διανυκτερεύσεις είναι δυνατές κατόπιν έγκαιρης ζήτησης.

* * Τα δίκλινα δωμάτια έχουν ένα διπλό ΄(ή δύο μονό κρεβάτια) και ένα επιπλέον κρεβάτι που

μπορεί να φιλοξενήσει παιδί. Χρέωση Παιδικού γεύματος 12 ευρώ.

*** Για όσους συμμετέχουν χωρίς να διαμένουν στο ξενοδοχείο υπάρχει ειδική χρέωση για τη

συμμετοχή στο Gala (30 ευρώ) και στα coffee breaks (10 ευρώ)

**** Το Gala περιλαμβάνει σερβιριστό γεύμα τριών πιάτων (σαλάτα, κυρίως πιάτο,
επιδόρπιο) και το κρασί.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: Οι κρατήσεις δωματίων στο Grand Hotel Palace θα γίνονται μέχρι τις 20 
Μαρτίου 2009 με προτεραιότητα ζήτησης. Μετά από αυτήν την ημερομηνία κρατήσεις θα

γίνονται εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα. Σε περίπτωση που η ζήτηση ξεπεράσει τη

διαθεσιμότητα η Οργανωτική επιτροπή θα διαθέσει δωμάτια σε κοντινό ξενοδοχείο με

ανάλογες συνθήκες.

Για το κλείσιμο δωματίου μέχρι τις 20 Μαρτίου 2009 θα πρέπει να εξοφληθεί το 50% του

συνολικού πακέτου διαμονής που επιλέγεται, Μέχρι την Παρασκευή 10 Απριλίου θα

πρέπει να εξοφληθεί το υπόλοιπο 50% του πακέτου διαμονής που επιλέγεται.

Οι κρατήσεις γίνονται μέσω του τραπεζικού λογαριασμού της Οργανωτικής επιτροπής (εάν
υπάρχουν προμήθειες βαρύνουν τον καταθέτη):

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

ONLINE ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ: Κρατήσεις για τα πακέτα Μπριτζ είναι

δυνατές με πιστωτικές κάρτες μέσα από το εξουσιοδοτημένο σάιτ www.eventravel.net.
Από το μενού επιλέξτε Games Festival και μετά Μπριτζ και επιλέξτε ένα από τα 4 πακέτα

Μπριτζ. Για να ολοκληρώσετε τη συναλλαγή πρέπει να εγγραφείτε ως μέλος στο σάιτ για

λόγους ασφαλείας.

Πληροφορίες – Κρατήσεις

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

info@eventravel.net

www.gamesfestival.com
www.eventravel.net

Πληροφορίες – Δηλώσεις Συμμετοχής:

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

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

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ / ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ  86
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Πραγματοποιήθηκε την 1η Νοεμβρίου 2008 η Γενική Συνέλευση των Σωματείων-
Μελών της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ, με τον απολογισμό και τον προϋπο-

λογισμό να ψηφίζονται ομόφωνα, αλλά παράλληλα να διεξάγονται και οι  εκλογές 
για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την τετραετία 2008-2012, όσο και 
νέου Πειθαρχικού Συμβουλίου.
Στο ΔΣ εξελέγησαν για πρώτη φορά η Αγγελική Πολίτου, η Μαρία Πανουτσακοπού-
λου και ο Τάσος Φράγκος, συμπληρώνοντας έτσι τους «παλιούς» Γιάννη Κούμενο και 
Άννυ Καραμανλή, που παρέμειναν αντίστοιχα Πρόεδρος και Γεν. Γραμματέας, αλλά και 
τους Κώστα Γιαννά και Αλέκο Αθανασιάδη, που ανέλαβαν αντίστοιχα Αντιπρόεδρος 
και Ταμίας.
Στο ΠΣ εκλέχθηκε για μία ακόμη φορά ο Τάκης Κανναβός και πλαισιώθηκε από τους 
«νέους» νομικούς Ηλία Στεφανόπουλο και Νατάσα Κοτρωνάρου.
Μπορεί κανείς εύκολα να αντιληφθεί ότι το 50% των μελών ΔΣ και ΠΣ είναι άτομα 
νέα, που υπόσχονται όρεξη για δουλειά, πράγμα που απομένει βέβαια να αποδειχθεί 
και στην πράξη.
Πραγματικά εκτιμώ ότι απαιτείται πολλή και σοβαρή δουλειά, βασικά για τη διάδοση 
και τους νέους, αλλά ταυτόχρονα, επειδή αρκετός κόσμος του μπριτζ πιστεύει ότι οι 
ισχύοντες κανονισμοί χρειάζονται αλλαγές, θα πρέπει να τους επεξεργασθεί σοβα-
ρά μία επιτροπή, η και πιθανώς να χρειαστεί να τους συντάξει από το μηδέν. Αν όχι 
όλους, τουλάχιστον κάποιους από αυτούς.
Οι υποψηφιότητες για τακτικά μέλη του ΔΣ ήταν αρκετές (13 άτομα), που σημαίνει 
ότι υπάρχουν 6 άτομα που δεν εξελέγησαν, πλέον τα 3 αναπληρωματικά μέλη που, 
βάζοντας υποψηφιότητα, δήλωσαν εκ προοιμίου τη θέλησή τους να ασχοληθούν, 
δείχνοντας ότι, εκτός από χρόνο, έχουν και διάθεση να προσφέρουν. Κατά συνέπεια 
η στελέχωση και λειτουργία των Επιτροπών της ΕΟΜ μπορεί να γίνει σχετικά εύκολα 
με ανθρώπους που θα έχουν όρεξη για δουλειά, αλλα και θα διαθέτουν γνώσεις ή/και 
διασυνδέσεις για την πρόοδο του αθλήματος.
Το νέο ΔΣ είναι ανοικτό σε προτάσεις για συνεργασίες, σε καινούργιες ιδέες, σε συμ-
μετοχή όλων των αθλητών στα κοινά και στις προσπάθειες των συμβούλων για εξω-
στρέφεια, διάδοση, χορηγίες και αγωνιστική άνοδο κυρίως του κοινωνικού μπριτζ, 
αλλά και του πρωταθλητικού αγωνιστικού μπριτζ.
Για μία ακόμη φορά καλούνται τα μέλη των ΔΣ των σωματείων-μελών να μετέχουν, 
όποτε το επιθυμούν, στις «ανοικτές» συνεδριάσεις του ΔΣ της ΕΟΜ και να συμβάλλουν 
και εκείνοι, όπως άλλωστε οι αναπληρωματικοί και οι λοιποί υποψήφιοι της Ομο-
σπονδίας, με τις προτάσεις τους στη νέα, θέλω να πιστεύω, εποχή του αγωνιστικού 
μπριτζ.
Ας κάνουμε όλοι μαζί μία προσπάθεια για την προβολή του αθλήματος που αγαπά-
με και να είστε σίγουροι ότι τα αποτελέσματα της συντονισμένης αυτής δουλειάς θα 

φανούν σύντομα.

Με Αγωνιστικούς Χαιρετισμούς,

Γιάννης Κούμενος
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Ο κόσμος του  ΜΠΡΙΤΖ
Επιμελείται ο Άσσος Πίκα

Aγωνιστικά  êáé Üëëá 

Την Τετάρτη 12/11/2008 χάσαμε τον 
πρώτο Πρόεδρο του Ομίλου μας ΔΗ-

ΜΗΤΡΗ Κ. ΓΛΑΡΟ, (δεξιά στη φωτογρα-
φία) Ομότιμο Καθηγητή του Πανεπιστημί-

νεπιστημίου ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  το οποίο 
ανέπτυξε και αναβάθμισε σε ένα από τα 
καλύτερα ευρωπαϊκά.

-  Ως Πρόεδρος Οργανισμών και Ιδρυμά-
των στη διάδοση της Ελληνικής Γλώσ-
σας, την ανάπτυξη των Διαπολιτισμικών 
Σχέσεων και των Διεθνών Ακαδημαϊκών 
Σχέσεων ειδικά στο χώρο της Βαλκανι-
κής και της πρώην ΕΣΣΔ.

Τιμητική διάκριση “ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΤΑΓ-
ΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ” από τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας.

 ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΑΜΙ

ου Ιωαννίνων. Η διάθεση προσφοράς στο 
κοινωνικό σύνολο υπήρξε πάντα στάση 
ζωής για τον Δημήτρη Γλάρο και αυτή η 
προσφορά ήταν μεγάλη από όλες τις θέ-
σεις που κλήθηκε να υπηρετήσει. Μερικά 
μόνο παραδείγματα: 
-  Ως επιστήμων ερευνητής στην Ιατρική 

Φυσική με τον μετρητή ραδιενέργειας 
μετά το Τσέρνομπιλ.

-  Ως Πανεπιστημιακός Διδάσκαλος που 
ενέπνεε τους φοιτητές του.

-  Ως Πρύτανης του Περιφερειακού Πα-

✓Στην πρόσφατη Γενική Συνέ-

λευση των εκπροσώπων των 

Σωματείων – Μελών της 1ης Νοεμβρίου 

2008 έγιναν και οι αρχαιρεσίες για την 

εκλογή τακτικών και αναπληρωματι-

κών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

όπως και των μελών του Πειθαρχικού 

Συμβουλίου. Την επόμενη ημέρα 2/11/

2008 τα νεοεκλεγέντα τακτικά μέλη του 

Δ.Σ. συνεδρίασαν και συγκροτήθηκαν 

σε σώμα. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο 

της ΕΟΜ για την περίοδο Νοέμβριος 

2008 – Οκτώβριος 2012 είναι το εξής:

Πρόεδρος: Γιάννης Κούμενος

Αντιπρόεδρος: Κώστας Γιαννάς

Γεν. Γραμ.: Άννα Καραμανλή - Λυδάκη

Ταμίας: Αλέκος Αθανασιάδης

Ειδ. Γραμ.: Μαρία Πανουτσακοπούλου

Μέλη:  Αγγελική Πολίτου

 Τάσος Φράγκος

Σε χωριστή ψηφοφορία εκλέχτηκαν 

αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. οι:

1) Σταύρος Μπομπολάκης

2) Γιάννης Χλιάπας

3) Γιάννης Κιαπέκος.

Τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου 

που εκλέχτηκαν επίσης από τη Γενική 

Συνέλευση της 1/11/2008 συγκροτήθη-

καν σε σώμα ως εξής: 

Πρόεδρος: Ηλίας Στεφανόπουλος

Μέλη: Τάκης Κανναβός

 Νατάσα Κοτρωνάρου.

Αναπληρωματικά μέλη:

 1) Π. Σταματελάτου

 2) Σ. Τζάννες.

✓Στην Γενική Συνέλευση κατατέ-

θηκαν και ψηφίστηκαν ομό-

φωνα ο Απολογισμός, μέχρι 30/9/2008, 

και η έκθεση πεπραγμένων του απερ-

χόμενου Δ.Σ. όπως και ο Προϋπολογι-

σμός για το 2009. Οι εκπρόσωποι των 

Σωματείων που έλαβαν το λόγο ανα-

φέρθηκαν στα προβλήματα των ομίλων 

τους, όπως και σε θέματα διάδοσης και 

εκμάθησης του Μπριτζ, αγώνων της 

Περιφέρειας και εκδρομικών τουρνουά, 

σεμιναρίων δασκάλων και διαιτητών 

στην Περιφέρεια, διοικητικής και αγω-

νιστικής αποκέντρωσης, πρωταθλητι-

κού Μπριτζ κλπ. Όλο το πρακτικό της 

Γενικής Συνέλευσης με τα συνοδευτικά 

υπομνήματα δημοσιεύεται στον επίση-

μο ιστοχώρο της ΕΟΜ.

✓Λόγω πληθώρας ύλης τα ρε-

πορτάζ για πρόσφατα πρωτα-

θλήματα όπως και η στήλη «Εξασκηθεί-

τε στην αγορά» θα δημοσιευτούν στο 

επόμενο τεύχος. 

✓Ο Σύλλογος Αγωνιστικού Μπριτζ
ο «Σάμιος» (ΣΑΜΟΣ) στε-

γάζεται σε νέα εντευκτήρια στην διεύ-
θυνση Εμμ. Καλομοίρη 1 (παλιά Νο-
μαρχία) 83100 Βαθύ Σάμος τηλ.- fax 
2273024338.  

✓Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη 

στα περισσότερα Σωματεία 

της χώρας το ταυτόχρονο Πανευρωπα-

ϊκό πρωτάθλημα Μπριτζ, σε δυο ημε-

ρίδες. Την Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, με 

Πανελλαδική συμμετοχή  353 ζεύγη και 

της Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, όπου η συμ-

μετοχή ήταν 351 ζεύγη. Η διοργάνωση 

αυτή έγινε στη χώρα μας μετά από πολ-

λά χρόνια. 

✓Χάρη στις προσπάθειες του 

Προέδρου της ΕΟΜ Γιάννη 

Κούμενου το Διασυλλογικό πρωτά-

θλημα και το Κύπελλο Ελλάδος φιλο-

ξενήθηκαν φέτος σε νέους χώρους 

των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων της 

Αθήνας. Το πρώτο στο στάδιο Μαζα-

ράκη, στο Περιστέρι και το δεύτερο 

στις εγκαταστάσεις του κανόε – κα-

γιάκ, στον Αλιμο. Στο στάδιο Μαζαρά-

κη (όπου έγιναν οι αγώνες Πυγμαχίας 

στους Ολυμπιακούς αγώνες 2004) θα 

διεξαχθούν και οι τελικοί του πρωτα-

θλήματος Κατηγοριών. 
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Πραγματικά η φετινή διοργάνωση του 
τουρνουά 24-28/10/08 ήταν κατά γενική 

ομολογία όσων συμμετείχαν η καλύτερη.
Παρά το γεγονός ότι αναμενόταν αρχικά από 
τον διοργανωτή μεγαλύτερη συμμετοχή, στο 
τουρνουά συμμετείχαν 84 ζευγάρια στις τρεις 
κατηγορίες ζευγών (18 τραπέζια στην Όπεν, 
14 τραπέζια στην 1-9 και 10 τραπέζια στην 1-
5) και 35 συνολικά ομάδες στις δύο κατηγορίες 
(Όπεν και 1-9). Το 1ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
Πνευματικών Αθλημάτων στο Πεκίνο (λίγο 
πριν το τουρνουά) και το διασυλλογικό ομά-
δων (λίγο μετά το τουρνουά) ήταν σημαντικοί 
παράγοντες που εμπόδισαν αρκετούς παίκτες 
να συμμετάσχουν. Τελικώς η συμμετοχή των 
42 τραπεζιών στα ζεύγη και κυρίως οι 35 ομά-
δες ήταν η μεγαλύτερη ως τώρα συμμετοχή 
στο Κύπελλο Σταμάτη Αρβανιτάκη από την 
καθιέρωση του το 2002.
Το πολυτελές πεντάστερο ξενοδοχείο CORFU 
IMPERIAL πού φιλοξένησε μεγάλο μέρος των 
αθλητών και στις αίθουσες του οποίου έγιναν 
οι αγώνες, εξασφάλιζε με το καταπληκτικό 
του φυσικό περιβάλλον σε συνδυασμό με τις 
μοναδικές καλοκαιρίες (ακόμα και γι αυτό είχε 
φροντίσει το ΔΣ του ΚΟΑΜ!) την ηρεμία και 
αυτοσυγκέντρωση.
Το πρόγραμμα του πενθημέρου ήταν πλαι-
σιωμένο εκτός από το καθαρά αγωνιστικό 

κομμάτι με διάφορες εκδηλώσεις πού έκαναν 
τους συμμετέχοντες να νοιώσουν πραγματικά 
φθινοπωρινές διακοπές στην ωραία Κέρκυρα. 
Την Παρασκευή μετά το ποτό καλωσορίσματος 
μοιράστηκαν σε όλους ανεξαιρέτως ενημερω-
τικά φυλλάδια για τα αξιοθέατα του νησιού κα-
θώς και χαρακτηριστικά αναμνηστικά δώρα.
Το πρωί του Σαββάτου ήταν προγραμματι-
σμένη επίσκεψη στα ανάκτορα Μιχαήλ και 
Γεωργίου και ξενάγηση στο μουσείο Ασιατικής 
Τέχνης, ενώ την Κυριακή το πρωί εκδρομή και 
ξενάγηση στο Αχίλλειο και Παλαιοκαστρίτσα.
Την Κυριακή μετά την λήξη του τριημέρου 
ζευγών έγιναν οι απονομές στους νικητές και 
ακολούθησε κοπή τούρτας για τα 15 χρόνια 
του ΚΟΑΜ, φαγητό, μουσική, χορός χωρίς 
όμως πολύ ξενύχτι γιατί για το επόμενο πρωι-
νό ήταν προγραμματισμένη η διάλεξη του 
Λουκά Ζώτου που έγινε σε πολυάριθμο ακροα-
τήριο, παρότι για τους Κερκυραίους ήταν ερ-
γάσιμη μέρα.
Οι αγώνες ολοκληρώθηκαν με το διήμερο 
ομάδων και τις απονομές στις νικήτριες ομά-
δες.
Μεγάλος συντελεστής για την επιτυχία του 
τουρνουά ήταν η συμμετοχή της ΕΟΜ (εκδρο-
μικό πούλμαν, έπαθλα, κλπ) και η παρουσία 
των διαιτητών μας Σεμίραμις Βιλλιώτη και 
Νίκου Κηπουρού με επικεφαλής τον Δημήτρη 

Μπάλλα που φέτος γιόρτασε μαζί μας στην 
Κέρκυρα την ονομαστική του γιορτή.
Στα αγωνιστικά την πρώτη θέση στην Όπεν 
κατέκτησε ο Τάκης Κανναβός με τον Λουκά 
Κούρο με διαφορά χιλιοστών από τους Χλιά-
πα - Κοντομήτρο πού στην τελική κατάταξη 
έχουν το ίδιο ποσοστό. Στην τρίτη θέση η Άννα 
Καλιακμάνη με τον Βασίλη Βρούστη με το με-
γαλύτερο ποσοστό του τριημέρου (72,27%), 
που έκαναν την 3η ημερίδα.
Στην κατηγορία 1-9 ο Κερκυραίος Ανδρέας 
Καραμάνος με τον Δημήτρη Κατσαράκη πή-
ραν την πρώτη θέση από τους ισοβαθμήσα-
ντες στην δεύτερη θέση (χιλιοστά έκριναν τις 
θέσεις) Κερκυραίους Κωλέττη – Παπαδόπου-
λο και Αθηναίους Χ. Δόλκα – Α. Πουρνάρα.
Τέλος στην κατηγορία 1-5 πρώτευσαν οι Ν. 
Λαζαρίδης – Ε. Μύλλερ που υπερτέρησαν 
των Κ. Παντέλη – Β. Χασκοπούλου (ζευγάρι 
που δημιουργήθηκε την τελευταία στιγμή) και 
των Κερκυραίων Π. Κοντομάρη - Τ. Γκρέγκερ.
Στις ομάδες Όπεν οι Ζώτος, Πλακίδα, Ρούσσος 
Γ και Μαμιδάκη κέρδισαν την πρώτη θέση με 
διαφορά 1 VP από την ομάδα των Κούρου, 
Κανναβού, Καλιακμάνη και Β. Βρούστη ενώ 
στην τρίτη θέση τερμάτισε η ομάδα των πολλά 
υποσχόμενων Ε. Μπίκα, Μ. Διπλούδη, Χ. Δόλ-
κα και Α. Πουρνάρα.
Στην ενιαία κατηγορία 1-9 οι Κωλέττης, Παπα-

ÊÝñêõñá 2008
Περιφερειακό Πρωτάθλημα Δυτικής Ελλάδας

To 7ο Κύπελλο Σταμάτη Αρβανιτάκη, πού φέτος συνέπεσε με την ανάληψη της διοργά-

νωσης του Περιφερειακού Πρωταθλήματος Δυτικής Ελλάδας 2008, έδωσε την ευκαιρία 

στον ΚΟΑΜ να αποδείξει ότι ο επαρχιακός αυτός όμιλος, στο Βορειοδυτικό άκρο της επι-

κράτειας, έχει θέληση και δυναμισμό. 
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Ζεύγη 1-16
Κανναβός Π Κούρος Λ 59,54

Χλιάπας Ι Κοντομήτρος Κ 59,54

Καλιακμάνη Α Βρούστης Β 58,05

Βρούστης Α Βρούστη Τ 57,25

Ρούσσος Γ Μαμιδάκη Λ 56,92

Κοτινάς Σ Τριάντος Ν 56,79

Ζώτος Λ, Πλακίδα Η, Ρούσσος Γ

Μαμιδάκη Λ 121,00

Κούρος Λ, Κανναβός Π, 

Καλιακμάνη Α, Βρούστης Β 120,00

Μπίκα Ε, Διπλούδη Μ, 

Πουρνάρας Α, Δόλκα Χ 104,00

Ομάδες 1-16

δόπουλος, Βλαχάκη Με και Θεοτόκης με 115,0 
V πήραν την πρώτη θέση αφήνοντας τους 
Ν.Παυλογιάννη, Σ. Χαραλαμπίδου, Μ. Παπαν-
δρέου και Γ. Παυλινέρη στη δεύτερη θέση με 
114,0 V και Ν. Λαζαρίδη, Ε. Μύλλερ, Δ. Ράνιο, 
Κ. Παντέλη και Β. Χασκοπούλου με 110,0 V 
στην τρίτη. 
Το έπαθλο της 1ης ομάδας 1-5 κατέκτησαν οι 
Κ. Νταλαγιώργου, Α. Μαρκουρή, Χ. Καρπουζέ-
λη και Β. Δόνος ενώ έπαθλο απονομήθηκε στην 
πρώτη ομάδα με άθροισμα δυναμικότητας μέ-
χρι 20 πού την αποτελούσαν οι Α. Λασκαράτος, 
Σ. Καπράλος,Ε. Ι. Βάρσος και Η. Αλκαλαής.
Τα ειδικά έπαθλα κέρδισαν: 1ο 1-11 Δ. Γκου-

γιάννος – Κ. Γεωργίου, 1ο μικτό οι Α. Βρούστης 
– Τ. Βρούστη, 1ο γυναικών Μ. Διπλούδη – Ε. 
Μπίκα και 1ο seniors οι Ν. Καβαντούρης – Π. 
Μαρσώνης. 
Συμπληρώνουμε ότι το αθλοθετημένο κατ’ 
έτος από την κυρία Ρενάτα Αρβανιτάκη, Κύ-
πελλο Σταμάτη Αρβανιτάκη για το πρώτο ζευ-
γάρι του ΚΟΑΜ της Όπεν, φέτος κατέκτησαν οι 
Κοτινάς Σ - Τριάντος Ν με διαφορά 0,23 από 
τους Μακρή - Κουτσάκο και 0,52 από τους 
Αλαμάνο - Χατζηδάκη ενώ την 1η ομάδα του 
ΚΟΑΜ στην κατηγορία Όπεν αποτελούσαν οι 
Κ. Καρύδη, Χ. Βρανίκα, Ξ. Μακρής και Κ. Κου-
τσάκος.

Οι πρώτοι νικητές κατά είδος αγώνα και κατά 
κατηγορία:

Αγώνες Ζευγών 

Ζεύγη 1-9
Καραμάνος Α Κατσαράκης Δ 63,84

Κωλλέτης Θ Παπαδόπουλος Τ. 59,53

Δόλκα Χ Πουρνάρας Α 59,53

Χαραλαμπίδου 

Σ.
Παυλογιάννης Ν 56,10

Κουδούνης Π Καμπανάρης Λ 55,82

Άνθης Δ Βούλγαρης Σ. 53,11

Ζεύγη 1-5
Λαζαρίδης Ν Μύλλερ Ε 56,28

Παντελή Κ Χασκοπούλου Β 55,80

Κοντομάρης Π Γκρέγκερ Τ 55,56

Τσόπελη Σ  Τσόπελης Ι 55,44

Κουράκου Α Μαυρομάτη Μ 54,89

Σουβατζής Ι Ζωγράφος Γ 54,48

Κωλλέτης Θ, Παπαδόπουλος Τ., 

Θεοτόκης Ν, Βλαχάκη Με 115,00

Παυλογιάννης Ν, Χαραλαμπίδου Σ.,

Παπανδρέου Μ, Παυλινέρης Γ 114,00

Λαζαρίδης Ν, Μύλλερ Ε, Ρανιός Δ

Παντελή Κ, Χασκοπούλου Β 110,00

Ομάδες 1-9

Αγώνες Ομάδων

Το 1ο ζεύγος  KOAM της όπεν, Σ. Κοτινάς (αριστερά),
Ν. Τριάντος, με την Ρενάτα Αρβανιτάκη.

Η νικήτρια ομάδα όπεν. Από αριστερά:
Λ.Ζώτος, Η. Πλακίδα, Λ. Μαμιδάκη, Γ. Ρούσσος. 

Πρώτοι στους αγώνες ζευγών όπεν: 
Τ. Κανναβός (αριστ.) – Λ. Κούρος.

Το προεδρείο του ΚΟΑΜ με τους διαιτητές της διοργάνω-
σης. Από αριστερά: Α. Γρασσέλης (αντιπρόεδρος),
Κ. Κουτσάκος (πρόεδρος), Δ. Μπάλλας, Σ. Βιλλιώτη,
Ν. Κηπουρός. 

Τα μέλη του ΚΟΑΜ γιορτάζουν τα 15 χρόνια ύπαρξης του ομίλου. 
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Η πολύ μεγάλη συμμετοχή στους αγώνες Μπριτζ, σε σχέση με τα 
άλλα πνευματικά αθλήματα, οφείλεται κυρίως στο ότι η πρώην 

Ολυμπιάδα Μπριτζ μετονομάστηκε σε Παγκόσμιοι Αγώνες Μπριτζ και 
απετέλεσε (πιθανότατα θα αποτελεί και στο μέλλον) μέρος της Ολυ-
μπιάδας Πνευματικών Αθλημάτων. Η διοργάνωση αυτή περιλάμβανε 
αγώνες εθνικών ομάδων σε διάφορες κατηγορίες (όπεν, γυναικών, 
νέων κάτω των 28), το παγκόσμιο πρωτάθλημα νέων (κάτω των 26 και 
κάτω των 21), ζεύγη και ατομικό κάτω των 28 και ατομικό Μάστερς 
(όπεν και γυναικών). Η διοργάνωση συμπληρώθηκε με τους αγώνες  
ομάδων Seniors και διεθνών (transnational) μικτών ομάδων.

Η Ιταλία ήταν η θεαματική νικήτρια των ομάδων όπεν, συνεχίζοντας 
την παράδοση της προγενέστερης διοργάνωσης, όπου και είχε κατα-
κτήσει 5 χρυσά μετάλλια σε συνολικά 12 Ολυμπιάδες! Η Αγγλία κέρδισε 
τις γυναικείες ομάδες και η Ιαπωνία τις ομάδες Seniors.

Η συμμετοχή νέων αθλητών στους αγώνες ήταν παραπάνω από εν-
θαρρυντική. 110 ομάδες νέων από 76 χώρες συγκεντρώθηκαν για να 
συναγωνιστούν σε 3 πρωταθλήματα. Ακολούθησαν αγώνες ζευγών και 
ατομικό. Η Νορβηγία ήταν αυτή που επικράτησε στους αγώνες, χάρη 

1οι Παγκόσμιοι αγώνες
Πνευματικών Αθλημάτων

Με περίπου 2000 αθλητές να εκπροσωπούν 92 χώρες, το Μπριτζ κυριάρχησε 
στους 1ους Παγκόσμιους αγώνες Πνευματικών Αθλημάτων που πραγματοποι-
ήθηκε στο Πεκίνο τις 2 πρώτες εβδομάδες του Οκτωβρίου. Τα υπόλοιπα αθλή-
ματα ήταν σκάκι, ντάμα, go και xiangqi (κινεζικό σκάκι).

και στη νίκη της στις ομάδες  έως 28 ετών, ενώ η Τουρκία κέρδισε 2 
χρυσά μετάλλια σε ζεύγη και ατομικό.

Στις ομάδες Seniors η Ιαπωνία κέρδισε το πρώτο της χρυσό μετάλλιο 
ενώ η Ταϊπέι πήρε τον τίτλο στις μικτές ομάδες χάρη στους αδελφούς 
Yeh.

Γενικά ήταν το μεγαλύτερο πρωτάθλημα μπριτζ που έχει ποτέ διοργα-
νωθεί! 267 εθνικές ομάδες, ζεύγη και παίχτες, εκπροσωπώντας 92 δια-
φορετικές χώρες και περιοχές του πλανήτη πήραν μέρος στα επιμέρους 
τουρνουά. 13 χώρες μοιράστηκαν 27 μετάλλια που αντιστοιχούσαν σε 
9 κατηγορίες. Η Νορβηγία κυριάρχησε στον πίνακα των μεταλλίων 
(χρυσό στις ομάδες έως 28, χρυσό και αργυρό στο ατομικό μάστερς 
ανδρών, χάλκινα στις ομάδες όπεν, στις  ομάδες έως 26 και στο ατομικό 
έως 28), ακολουθούμενη από την Τουρκία (χρυσά στα ζεύγη έως 28 και 
στο ατομικό έως 28) και την Αγγλία (χρυσό στις γυναίκες, δύο αργυρά 
στις ομάδες όπεν και έως 21)

Στο βάθρο των νικητών στην κατηγορία των Seniors ανέβηκαν οι Ια-
πωνία, ΗΠΑ και Ινδονησία ενώ στις μικτές ομάδες επικράτησαν η Τα-
ϊπέι, η Ρωσία και η Κίνα.
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Παρακάτω είναι οι νικητές των βασικών κατηγοριών των αγώνων:

ΟΜΑΔΕΣ ΟΠΕΝ – η Ιταλία επανήλθε στις επιτυχίες

 H Ιταλία κατάφερε να κερδίσει ακόμα έναν ολυμπιακό τίτλο. Από την 
έναρξη των Αγώνων το 1960, έχουν γίνει συνολικά 13 Ολυμπιάδες 
και οι Ιταλοί έχουν κερδίσει το χρυσό μετάλλιο 6 φορές! Ακολουθεί 
η Γαλλία με 4 νίκες ενώ Βραζιλία, Πολωνία και ΗΠΑ έχουν από ένα 
χρυσό. 

Στο Πεκίνο η Ιταλία δεν συνάντησε ιδιαίτερη δυσκολία στο να βγά-
λει εκτός τελικού τους Νορβηγούς και να αντιμετωπίσει την Αγγλία 
(νικήτρια του άλλου ημιτελικού εναντίον Γερμανίας). Ο τελικός χα-
ρακτηρίστηκε ως ένα ήρεμο ματς  το οποίο ανέδειξε νικητές τους 
Ιταλούς με διαφορά 30 IMP. Στον αγώνα κατάταξης για την 3η θέση 
επικράτησαν οι Νορβηγοί.

Στην κατηγορία OPEN συμμετείχαν 71 χώρες, χωρισμένες σε 4 ομί-
λους. Στον προκριματικό γύρο διεξήχθησαν συναντήσεις των 16 δια-
νομών «όλοι εναντίον όλων». Οι 4 πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο θα 
προκρίνονταν στην επόμενη φάση.

Η Εθνική μας ομάδα OPEN για το 1ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πνευ-
ματικών Αθλημάτων καταρτίσθηκε από τα ακόλουθα ζεύγη: 1) Φ.Κα-
ραμανλής – Μ.Πρωτονοτάριος, 2) Φ.Καμινάρης – Κ.Μπόζεμπεργκ 
και 3) Λ.Ζώτος – Α.Σαπουνάκης. Μη παίζων αρχηγός ήταν ο Δ. Διο-
νυσόπουλος. Η ομάδα μας συγκέντρωσε στους 17 αγώνες που έδωσε 
272 βαθμούς νίκης (μ.ο. 16) και κατέλαβε την 7η θέση της τελικής 
κατάταξης του ομίλου.

Η εμφάνιση της εθνικής OPEN στους πρώτους παγκόσμιους αγώνες 
πνευματικών αθλημάτων μπορεί να κριθεί σε γενικές γραμμές ικανο-
ποιητική, χωρίς όμως να φτάσει τις πιο αισιόδοξες προσδοκίες. Μία 
εκ των υστέρων θεώρηση των πραγμάτων δίνει το συμπέρασμα ότι 
η κατάληψη της 6ης ( υπό συνθήκες ίσως και της 5ης) θέσης θα ήταν 
εφικτή, η κατάληψη όμως θέσης στην πρώτη 4άδα και η πρόκριση 

Νικήτρια ομάδα Open - Ιταλία: Giorgio DUBOIN, Fulvio FANTONI, Lorenzo 

LAURIA, Claudio NUNES, Antonio SEMENTA, Alfredo VERSACE, Maria Teresa 

LAVAZZA (npc) και Massimo ORTENSI (προπονητής)

στην επόμενη φάση ήταν υπερβολικά δύσκολη καθώς η ομάδα μας 
είχε την ατυχία να πέσει στον πιο ισχυρό όμιλο. Αρκεί να αναφέρουμε 
ότι ο μέσος όρος της, τελικά 4ης στον όμιλο, Τουρκίας ήταν 18,71!

Σε κάθε περίπτωση η ομάδα μας είχε καλύτερη απόδοση και απο-
τέλεσμα από ότι στις διεθνείς υποχρεώσεις της των προηγουμένων 
ετών και είναι χαρακτηριστικό ότι και τα 3 ζεύγη τερμάτισαν με θετι-
κό butler (imp’s κερδισμένα – χαμένα ανά διανομή). 

ΟΜΑΔΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – 44 χρόνια μετά

Μετά από 44 χρόνια - ήταν το 1964 η τελευταία φορά που η Μ. Βρε-
τανία είχε κερδίσει τον Ολυμπιακό τίτλο στις γυναίκες - η Αγγλία ανε-
βαίνει ξανά στο πρώτο σκαλί του βάθρου και πανηγυρίζει για τη νίκη 
της στον τελικό. Έχοντας κερδίσει την Τουρκία στους ημιτελικούς, 
αντιμετώπιζε την Κίνα, που επικράτησε εύκολα των ΗΠΑ στον άλλον 
αγώνα. Το ματς εξελίχθηκε σε θρίλερ καθώς η διαφορά των 47 IMPs 
που είχαν συγκεντρώσει οι Αγγλίδες στο τέλος της προτελευταίας πε-
ριόδου, κυριολεκτικά εξανεμίστηκε στο τελευταίο μέρος του αγώνα, 
με τις Κινέζες να φτάνουν σε απόσταση αναπνοής. Η τελική διαφορά 
ήταν η ελάχιστη δυνατή και το χρυσό μετάλλιο κρίθηκε για 1 IMP! Το 
χάλκινο μετάλλιο κατέκτησαν οι Αμερικανίδες.

Στην κατηγορία Γυναικών συμμετείχαν 54 χώρες, χωρισμένες σε 3 
ομίλους των 18 ομάδων ο καθένας. Στον προκριματικό γύρο διεξή-
χθησαν συναντήσεις των 16 διανομών «όλοι εναντίον όλων». Οι 5 
πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο συν η καλύτερη 6η ομάδα προκρί-
νονταν στην επόμενη φάση.

Η εθνική μας ομάδα Γυναικών αποτελέστηκε για τους αγώνες αυτούς 
από τα ζεύγη: Βελαίτου Π. – Μήτση Γ., Λαμπρινού Σ. - Τσιρίκου Λ. και 
Κοτρωνάρου Ν. – Πολίτου Α.  με μ. π. αρχηγό την Α. Κυριακίδου. 

Η ομάδα μας στους αγώνες αυτούς τα πήγε καλύτερα από τις δυο 
τελευταίες συμμετοχές της (με διαφορετικές συνθέσεις και σε άλ-

Νικήτρια ομάδα Γυναικών - Αγγλία: Sally BROCK, Heather DHONDY, Catherine 

DRAPER, Anne ROSEN, Nevena SENIOR, Nicola SMITH, Martin JONES (npc) και

Sandra PENFOLD (προπονήτρια)
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λους αγώνες – τους Πανευρωπαϊκούς) τερματίζοντας τελικά στην 
13η θέση με 138 VP’s (μέσος όρος 13,41). Να σημειωθεί ότι για τις  
Κοτρωνάρου Ν. – Πολίτου Α. ήταν η πρώτη τους συμμετοχή με τα 
χρώματα της Εθνικής σε διεθνείς αγώνες και η απόδοσή τους ήταν 
πολύ ικανοποιητική. 

ΟΜΑΔΕΣ ΝΕΩΝ ΕΩΣ 28 – Η μεγάλη ανατροπή

Κάτι παραπάνω από δραματικός χαρακτηρίζεται ο τελικός των νεο-
θεσμοθετημένων αγώνων ομάδων κάτω των 28. 

Πριν την έναρξη των αγώνων η Πολωνία χαρακτηριζόταν ως το με-
γάλο φαβορί. Πραγματικά οι Πολωνοί είχαν την αναμενόμενη πορεία 
στο πρώτο μέρος της διοργάνωσης, το οποίο περιλάμβανε αγώνες 
Swiss μεταξύ 74 ομάδων, τερματίζοντας στην πρώτη θέση. Στη συ-
νέχεια πέρασαν εύκολα από το προημιτελικό και το ημιτελικό στάδιο 
κερδίζοντας αντίστοιχα την Ταϊπέι και την Γαλλία, για να βρεθούν 
αντιμέτωποι στον μεγάλο τελικό με τη Νορβηγία. Όλα έδειχναν ευνο-
ϊκά καθώς έμενε μία μόνο περίοδος για την λήξη και είχαν καταφέρει 
να συγκεντρώσουν διαφορά 47.3 IMP’s. Τελικά οι Νορβηγοί απλώς 
δεν είχαν πει ακόμα την τελευταία τους λέξη και πετυχαίνοντας το 
μέγιστο της απόδοσής τους κατάφεραν να κερδίσουν 50 IMPs στις 
τελευταίες 16 διανομές, ανατρέποντας όλα τα προγνωστικά και κα-
τακτώντας το χρυσό. Το χάλκινο μετάλλιο κέρδισαν οι Κινέζοι.

Στους αγώνες συμμετείχαν 74 ομάδες, που έπαιξαν 17 γύρους των 16 
διανομών με Ελβετικό σύστημα (swiss). Κατόπιν οι 8 πρώτες ομάδες 
συνέχισαν με αγώνες νοκ-άουτ για την διεκδίκηση των μεταλλίων.

Η ελληνική ομάδα που μετείχε στους αγώνες αυτούς αποτελέστηκε 
από τα ζεύγη: 

Β. Βρούστης – Μ. Καραμανλής, Κ. Δοξιάδης – Κ. Κοντομήτρος, Α. 
Δαρκαδάκης – Χ. Συκιώτη,  ουσιαστικά όμως στους αγώνες αυτούς 
αγωνίστηκαν μόνο τα δυο πρώτα ζεύγη, με απόφαση του αρχηγού 
της ομάδας Ν. Δελημπαλταδάκη  και με σκοπό την όσο το δυνατόν 
καλύτερη εμφάνιση και την πρόκριση στους αγώνες νοκ άουτ. Ο σκο-
πός αυτός, δηλαδή να τερματίσει η ομάδα στις 8 πρώτες του swiss 
δεν επιτεύχθηκε τελικά, παρότι  5 γύρους πριν το τέλος, μετά τη νίκη 
της επί της Σουηδίας με 24-6 η ομάδα βρισκόταν στην 6η θέση. Τε-
λικά η εθνική μας τερμάτισε στην 17η θέση, αν και διεκδίκησε την 
πρόκριση μέχρι τον τελευταίο γύρο.  

Στην συνέχεια τα τρια ζεύγη της Εθνικής μας συμμετείχαν στους 

Νικήτρια ομάδων-28 - Νορβηγία: Sverre Johan AAL, Erik A EIDE, Jorn Arild 

RINGSETH, Steffen Fredrik SIMONSEN, Lars EIDE (npc)

αγώνες ζευγών μέχρι 28 ετών, όπου την καλύτερη εμφάνιση έκαναν 
οι  Κ. Δοξιάδης – Κ. Κοντομήτρος που προχώρησαν μέχρι το τελικό 
στάδιο, καταλήγοντας στην 48η θέση.

ΟΜΑΔΕΣ SENIORS – H έκπληξη

Οι αγώνες Seniors πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά το 2000 
με τις  ΗΠΑ να έχουν κατακτήσει τους 2 προηγούμενους τίτλους. 
Προσπάθησαν να το επαναλάβουν και στο Πεκίνο αλλά κατάφεραν 
απλώς να φτάσουν μέχρι τον τελικό. Εκεί οι Ιάπωνες φάνηκαν πιο 
αποφασισμένοι για τη νίκη και τα κατάφεραν παρά την μεγάλη προ-
σπάθεια των Αμερικάνων στην τελευταία περίοδο να προηγηθούν. Η 
τελική διαφορά των 2  IMPs ήταν αρκετή για να τους δώσει τη νίκη. 
Το χάλκινο μετάλλιο πήγε στην Ινδονησία.

ΑΤΟΜΙΚΟΣ MASTERS – Επικράτηση Σκανδιναβών 

Νικήτρια ομάδα Seniors - Ιαπωνία: Hiroya ABE, Makoto HIRATA, Masayuki INO, 

Yoshiyuki NAKAMURA, Kyoko OHNO, Akihiko YAMADA, Takashi MAEDA (npc)

Οι δύο Σκανδιναβοί χαμογελούν στον φακό έχοντας κατακτήσει τις 
πρώτες θέσεις στα ατομικά Masters Γυναικών και Όπεν. 36 παίκτες 
πήραν μέρος στο πρωτάθλημα όπεν με τον  Tor Helness να τερματίζει 
μπροστά από τον συμπατριώτη και συμπαίκτη του Geir Helgemo, ενώ 
στην 3 θέση κατέληξε ο Ρώσος Andrey Gromov. Η Catarina Midskog 
από την Σουηδία ήταν η πρώτη ανάμεσα σε 24 που συμμετείχαν στον 
αγώνα, αφήνοντας στην δεύτερη θέση την Γαλλίδα Anne-Frederique 
Levy και στην τρίτη την Κινέζα Ru Yan. 

Για τις υπόλοιπες διοργανώσεις (Νέων μέχρι 26, Μαθητών 
μέχρι 21 και Transnational μικτών ομάδων) θα αναφερθού-
με στο επόμενο τεύχος.

Ατομικό Μάστερς

Χρυσό μετάλλιο Ανδρών: Tor HELNESS (Νορβηγία)

Χρυσό μετάλλιο Γυναικών: Catarina MIDSKOG (Σουηδία)
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ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ – Χαμένοι στη μετάφραση

Για να είμαστε δίκαιοι, αναφερόμενοι στην διοργάνωση, θα πρέπει να 
χωρίσουμε τους αγώνες σε δυο τμήματα: στο τμήμα των αγώνων της 
πρώην Ολυμπιάδας και στο κυρίως τμήμα της διοργάνωσης Πνευματι-
κών αθλημάτων, που έγινε σε διαφορετικούς χώρους. 

Ο χώρος στον οποίο πραγματοποιήθηκαν οι αγώνες της πρώην Ολυ-
μπιάδας (ομάδες open, γυναικών, seniors και  transnational) ήταν 
ένα τεράστιο κτίριο, στο οποίο είχαν διεξαχθεί οι αγώνες ξιφασκίας 
κατά τη διάρκεια της Ολυμπιάδας και βρισκόταν δίπλα στο ξενοδοχείο 
Intercontinental. Οι αίθουσες ήταν πολύ μεγάλες και επομένως υπήρχε 
επαρκέστατος χώρος μεταξύ των τραπεζιών, όμως, πέρα από αυτό, 
υπήρχαν σημαντικά προβλήματα που προκάλεσαν τη δυσφορία των 
συμμετεχόντων: Κυριότερο: Η απόσταση μεταξύ καταλυμάτων και χώ-
ρου αγώνων ήταν πολύ μεγάλη. Τα υπάρχοντα δρομολόγια με πούλμαν 
των διοργανωτών μεταξύ των δύο χώρων ήταν απολύτως ανεπαρκή. 
Αυτό είχε σαν συνέπεια  οι παίκτες που δεν αγωνίζονταν στο ενδιάμεσο 
αγώνα να μην έχουν ουσιαστικά τη δυνατότητα να απομακρυνθούν από 
το χώρο των αγώνων και να αναπαυθούν. Ακόμα, ενδεικτικά: Η αίθου-
σα Vu Graph βρισκόταν μέσα στο ξενοδοχείο Intercontinental σε από-
σταση 7 λεπτών με τα πόδια από το χώρο αγώνων. Δεν υπήρχε χώρος 
για χρήση Internet, ούτε καν με δικούς μας προσωπικούς υπολογιστές. 
Ο αριθμός των διαιτητών ήταν εντελώς ανεπαρκής με αποτέλεσμα 
– εκτός των άλλων - να μην υπάρχει καμία ασφάλεια. Θα μπορούσε 
κάποιος παίκτης να πάει σε ώρα αγώνων από το ανοικτό δωμάτιο στο 
κλειστό ή αντίστροφα και να μην πάρει είδηση κανένας! Δεν υπήρχαν 
στυλό (!) για την εγγραφή των αποτελεσμάτων. Τσάντες, που δίνονται 
πάντα σε τέτοιους αγώνες στους αθλητές και περιέχουν το πρόγραμμα 
του αγώνα, τις συνθέσεις των ομάδων και διάφορά άλλα, χρήσιμα ή 
όχι, πήραν μόνο οι τυχεροί. Στους αγώνες μικτών ομάδων πολλές κάρ-
τες κινέζων αθλητών ήταν εξολοκλήρου γραμμένες στα κινέζικα και 

– καθώς οι ίδιοι στην συντριπτική τους πλειοψηφία δεν ήξεραν καμία 
ξένη γλώσσα- χρειαζόταν μεταφραστής για να γίνει αντιληπτό το σύ-
στημα που έπαιζαν! Τα παραπάνω, όπως και πολλά άλλα προβλήματα, 
δημιούργησαν φοβερά αρνητική αίσθηση σε όλους τους παίκτες, ιδίως 
τις πρώτες ημέρες των αγώνων. Γενικά, ήταν ίσως η χειρότερη μεγάλη 
διοργάνωση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας όλων των εποχών. 

Στους αγώνες Πνευματικών αθλημάτων όπου όσον αφορά το Μπριτζ 
μετείχαν όλες οι κατηγορίες Νέων η διοργάνωση ήταν αρκετά καλύ-
τερη και η αίθουσες των αγώνων δίπλα στους χώρους διαμονής των 
αθλητών. 

Οι χώροι διαμονής ήταν ικανοποιητικοί, το γεγονός όμως ότι το πρω-
ινό και το βραδινό σερβίρονταν σε απόσταση πεντακοσίων μέτρων 
από τα καταλύματα αποτελούσε πρόβλημα, αφενός για την άνεση των 
παικτών, αφετέρου για τη δυνατότητα ταυτόχρονης συνεύρεσης των 
ομάδων σε αυτούς τους χώρους. Επίσης το φαγητό, που προσφερόταν 
δωρεάν για όλες τις διοργανώσεις, ήταν σχεδόν απαράδεκτο. 

Τέλος πολυάριθμα και πολύπλοκα ήταν τα γραφειοκρατικά και διαδι-
καστικά προβλήματα  όχι μόνο κατά τη διάρκεια των αγώνων αλλά και 
αρκετές εβδομάδες πριν .

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Εκτός από τις εθνικές μας ομάδες αρκετοί ακόμα Έλληνες παραβρέ-
θηκαν στο Πεκίνο,  με δικά τους έξοδα ή έξοδα της Παγκόσμιας Ομο-
σπονδίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε τον Πρόεδρο της ΕΟΜ Ι. Κούμενο, 
την Γ.Γ Α. Καραμανλή, τους Π. Γεροντόπουλο, Δ. Μπάλλα, Φ. Σκουλα-
ρίκη, Γ. Χατζηδάκη και Γ. Παπακυριακόπουλο, που συμμετείχαν στην 
διοργάνωση και πολλούς άλλους. Σε όλη την ελληνική αποστολή 
προσφέρθηκε δείπνο στην οικία του πρέσβη κ. Mιχάλη Καμπάνη ενώ 
η ΕΡΤ πήρε στιγμιότυπα από τους αγώνες που προέβαλλε σε δελτία 
ειδήσεων. 
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Δύση Boρράς Ανατολή Νότος

πάσο 1^

1$ 2& κοντρ 3&
πάσο 3^ πάσο 3$
κοντρ 5& όλοι πάσο

# Α65
$ Κ
^ Κ5323
& Κ9765

# 94
$ QJ8753
^ 87
& A84

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# KQJ73
$ 1064
^ Q93
& J2

# 1082
$ A92
^ AJ104
& Q103

Δύση Boρράς Ανατολή Νότος

πάσο πάσο

2$ όλοι πάσο

Ενδιαφέρουσες διανομές από 
τον μεγάλο τελικό των ομάδων 
open
Τελικός Open  Ιταλία - Αγγλία

Μοίρασε η Ανατολή. ΒΝ στη δεύτερηl.

  

Ο άξονας  ΒΝ έχει 24 πόντους και διπλό φιτ 
αλλά οι Άγγλοι δεν βρήκαν τρόπο να μπουν 
στην αγορά μετά το άνοιγμα Weak! Με 
άμυνα double-dummy το συμβόλαιο θα 
μπορούσε να πέσει 2 μέσα, αλλά οι Hacketts 
κατάφεραν να γράψουν μόνο 50. Ήταν, ού-
τως ή άλλως, μεγάλο swing.

Ο Lorenzo Lauria άφησε έξω την αντάμ του 
#K και έπιασε το γύρισμα κούπα στο χέρι 
με τον $Κ. Έτρεξε το &9 προς τον &Α της 
Δ και κέρδισε την συνέχεια με κούπα στον 
μορ, πετώντας πίκα. Έπαιξε πίκα προς τον 
#Α και σπαθί, κερδίζοντας τον &J με την 
&Q. Ο Lauria μάζεψε το τελευταίο ατού, ει-
σέπραξε τον ^K και έπαιξε καρό στον ^J, 
δείχνοντας τα φύλλα του όταν κράτησε. Το 

+600 έδωσε στην Ιταλία 11 IMPs. Βέβαια 
για να επιτευχθεί το σκορ αυτό χρειάστηκε 
να βρει ο Lauria –βοηθούμενος και από την 
αγορά- δυο κρίσιμες εμπάς, που γίνονται και 
από τις 2 μεριές. 

Μοίρασε η Δύση. Όλοι στη δεύτερη.

# Q9853
$ Q9
^ A987
& Q10

# 6
$ 5
^ 52
& AK9865432

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# AK742
$ KJ87
^ Q1064
& -

# J10
$ A106432
^ KJ3
& J7

Η αγορά ήταν η ίδια και στα δύο τραπέζια: 
άνοιγμα 5& από την Δ. Στο κλειστό δω-
μάτιο ο Justin Hackett άρχισε με τον ^Α 
γυρίζοντας το $9 στην 2η λεβέ. Ο Nunes 
έπαιξε τον $Κ και ο Ν κέρδισε με τον $Α. 
Κάνοντας σωστή διάγνωση της κατάστασης 
ο Jason Hackett εισέπραξε τον ^Κ για την 
-1. Στο άλλο τραπέζι αντάμ έγινε και πάλι ο 
^Α αλλά στο γύρισμα κούπα ο Versace  κέρ-
δισε με τον $Α τον $Κ και ξαναγύρισε στο 
ίδιο χρώμα. Ο Townsend έκοψε και έγραψε 
600 διώχνοντας το χανόμενο καρό στον #Κ 
και κερδίζοντας 12 IMPs για τους Άγγλους.

Ποιος είπε ότι –μετά την αντάμ- η άμυνα 
στα πολύ υψηλά συμβόλαια είναι εύκολη;

Μοίρασε ο Νότος. ΒΝ στη δεύτερη

# J98763
$ 52
^ 8
& 10864

# 10
$ 76
^ A10742
& Q7532

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# A52
$ KJ93
^ Q63
& AJ9

# KQ4
$ AQ1084
^ KJ95
& K

Το reopening με 1ΧΑ δείχνει, προφανώς, 
11-14 πόντους και γι’ αυτό ο προπονητής 
της εθνικής μας ομάδος Fulvio Fantoni 
επέλεξε αναγκαστικά αυτό το χειρισμό. Το 
ζευγάρι θα μπορούσε να σταματήσει στα 
3^ αλλά ο Nunes επέλεξε να συνεχίσει 
(ο σύντροφός του μπορεί να έχει και 18 
πόντους). 

Ο Jason έκανε αντάμ τον $Α και συνέχισε 
με κούπα, ελπίζοντας να βρει τον σύντρο-
φό του με κάποιο φύλλο που θα βοηθού-
σε να εδραιωθεί το χρώμα. Δυστυχώς για 
τους Άγγλους ο Fantoni κέρδισε με το $9 
και έπαιξε τον &Α μαζεύοντας τον &Κ του 
Jason. Ακολούθησε η ^Q και καρό με τον 
Fantoni να παίζει μικρό όταν εμφανίστη-
κε ο ^Κ. Ήταν πλέον αργά για το γύρι-
σμα πίκα. Ο Jason έπαιξε τον #Κ αλλά ο 
Fantoni πήρε με τον #Α και έπαιξε καρό 
στο ^10 του μορ για ένα σύνολο 10 λεβέ 
και 430 για τους Ιταλούς.

Δύση Boρράς Ανατολή Νότος

1$

πάσο πάσο κοντρ πάσο

2^ πάσο 2ΝΤ πάσο

3& πάσο 3^ πάσο

3ΝΤ όλοι πάσο

Με διπλό φιτ στα χρώματα του συντρό-
φου και δυνατά κρατήματα στο χρώμα 
του αντιπάλου, η αγορά 3& από τον Gold 
δείχνει πολύ συντηρητική. Οι περισσότεροι 
θα δοκίμαζαν τα 3ΝΤ, που όμως τα εκτελεί 
το «κακό» χέρι και με αντάμ κούπα και το 
προφανές γύρισμα πίκα δεν έχουν καμία ελ-
πίδα. Ο Versace βγήκε τον &Κ αλλά ο Gold 
δεν είχε δύσκολο έργο και κέρδισε 9 λεβέ 
για να γράψει 110, χάνοντας όμως 8 IMPs.

Δύση Boρράς Ανατολή Νότος

1$

2ΝΤ πάσο 3& όλοι πάσο

Nunes
Justin H.

Fantoni
Jason H.

Townsend
Lauria Gold Versace

Nunes
Justin H.

Fantoni
Jason H.

Townsend
Lauria Gold Versace
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Mία διανομή, μία ιστορία

# 10
$ KQ9
^ A109832
& K98

# Q9532
$ J854
^ Q64
& 7

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# AKJ876
$ A107632
^ -
& 2

# 4
$ -
^ KJ75
& AQJ106543

Δύση Bορράς Ανατολή Νότος

πάσο 1^ 1# 2&

4# πάσο 5& 6&
πάσο πάσο 6# κοντρ

Όλοι πάσο

Perron
Rubin

Lebel Soloway

Η έκτη Ολυμπιάδα Μπριτζ διεξήχθη το 1980 στο Valkenburg της Ολλανδίας 

με συμμετοχή 58 ομάδων. Μετά το αρχικό round robin, δυο ομίλων, και τους 

αγώνες νοκ άουτ στον τελικό έφτασαν οι δυο καλύτερες ομάδες της εποχής, 

η Γαλλία με τους: Michel Lebel, Henri Svarc, Philip Soulet, Michel Perron, 

Christian Mari and Paul Chemla και οι Ην. Πολιτείες με τους Fred Hamilton, 

Mike Passell, Bob Hamman, Bobby Wolff, Paul Soloway and Ira Rubin.

Κλειστό δωμάτιο

Δύση Bορράς Ανατολή Νότος

πάσο 1^ 2^ 2$

4# 4ΧΑ 5# 6&
πάσο 6^ 6# 7^

πάσο πάσο κοντρ
Όλοι 
πάσο

Wοlff Mari Hamman

της (27 γύροι όλοι με όλους, οι όμιλοι ήταν μόνο 
δυο), αφήνοντας σε απόσταση 17 VP’s πίσω της 
την δεύτερη Αυστρία και σε 24 VP’s τις τρίτες ΗΠΑ, 
ομάδες που τελικά κατέκτησαν το αργυρό και το 
χρυσό μετάλλια αντίστοιχα! Η ελληνική ομάδα 
βρέθηκε στην πρώτη θέση από τη δεύτερη ημέρα 
των αγώνων και δεν έχασε ποτέ τη θέση αυτή μέ-
χρι το τέλος του round robin. 

Το πρόβλημα της διανομής 3 του «Διαγωνιστείτε 
με τους πρωταθλητές» του τεύχους 85 προέκυ-
ψε και στα 2 τραπέζια του μεγάλου τελικού…:

Το πρόβλημα της διανομής υπ. αριθ. 4   του 
«Διαγωνιστείτε με τους πρωταθλητές» του προ-
ηγούμενου τεύχους προέκυψε μετά την αγορά 
5& του Lebel. Ο Soloway επέλεξε να αγοράσει 
6& και όταν η Ανατολή προχώρησε, όπως είναι 
φυσικό, στις 6# αποφάσισε να κοντράρει. Το 
κοντρ αυτό απέφερε στον άξονά του 200 πό-
ντους είναι όμως πολύ συζητήσιμο, ιδίως για 
αγώνες ομάδων. Οι ΑΔ απέχουν μια ανάσα από 
το να πραγματοποιήσουν το σλεμ. Π.χ. αν υπήρ-
χε σικάν σπαθί ή αν η Ντάμα καρό ήταν Ντάμα 
κούπα το σλεμ θα έβγαινε.  Ας δούμε όμως τι 
έγινε στο άλλο δωμάτιο:

# 943
$ 63
^ QJ652
& J94

# 75
$ A9842
^ 1094
& 653

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# QJ86
$ KQJ5
^ K87
& 87

# AK102
$ 107
^ A3
& AKQ102

Δύση Bορράς Ανατολή Νότος

1# κοντρ

πάσο 2^ πάσο 3ΝΤ
Όλοι πάσο

Wolff Fucik Hamman
Kubak

… με μια όμως μικρή διαφορά: και τα δυο ζευ-
γάρια στον άξονα ΑΔ έπαιζαν τετράφυλλα μαζέρ! 

Μετά το 2^ του Βορρά τόσο ο Kubak όσο και 
ο Rodwell αποφάσισαν να οδηγήσουν το συμ-
βόλαιο στα ΧΑ με τον 2ο να αγοράζει πιο συ-
ντηρητικά, 2ΧΑ. Έτσι και αλλιώς  ο Meckstroth 
αποφάσισε να τον πάει στη μανς, ελπίζοντας σε 
ΑΚx καρό απέναντι. Το τελικό συμβόλαιο απέτυ-
χε και στα δυο τραπέζια, αφού και οι δυο παί-
κτες στη θέση της Δύσης αποφάσισαν να βγούνε 
στο χρώμα τους (!), κούπα. Όμως αν το σύστημά 
τους όριζε 5φυλλα και όχι τετράφυλλα μαζέρ πι-
θανότατα η επιλογή τους να ήταν διαφορετική 
και το #7 φαίνεται, στην περίπτωση αυτή, πιο 
φυσιολογική αντάμ. 

Η εναλλακτική μανς, τα 5&, βγαίνει μόνο με 
αντάμ καρό. 

Η αγορά 2^ της Ανατολής είναι, βέβαια, 
Michaels και δείχνει τα μαζέρ. Στην εξέλιξη ο  
Chemla έμαθε ότι ο σύντροφός του έχει μακρύ 
χρώμα καρά και στην τελική φάση, φοβούμε-
νος το διπλό φιτ των αντιπάλων και μη ξέροντας 
ποιος άξονας βγάζει τι, δεν δίστασε να φτάσει 
την αγορά στο ανώτατο επίπεδο.  Ο Hamman 
κόντραρε, σκέφτηκε για λίγα αγωνιώδη δευτε-
ρόλεπτα και βγήκε… τον Άσσο κούπα!  

Η άτυχη αυτή αντάμ ήταν όλο το ματς. Οι ΗΠΑ 
έχασαν στη διανομή 19 imp’s (ΒΝ έγραψαν 
+2330) ενώ με αντάμ τον Άσσο πίκα θα κέρ-
διζαν εννέα. Swing 28 imp’s ενώ η συνάντηση 
έληξε με διαφορά 20!. Μια από τις πιο ιστορικές 
διανομές όλων των εποχών. 

Η επόμενη διανομή είναι από μια 
άλλη Ολυμπιάδα, την όγδοη, που 
έγινε το 1988 στην Βενετία με συμ-
μετοχή 56 ομάδων - χωρών. 

Για μας τους Έλληνες είναι η Ολυμπιάδα με τις κα-
λύτερες αναμνήσεις, αφού συνοδεύτηκε από την 
εντυπωσιακότερη –σίγουρα- και την καλύτερη 
–ίσως-  εμφάνιση εθνικής μας ομάδας. Έχουν 
περάσει 20 ακριβώς χρόνια από τότε που η Εθνι-
κή μας ομάδα όπεν (Α. Λαμπρινός  - Λ. Ζώτος, Γ. 
Καρλαύτης – Π. Κανναβός, Ε. Νάρτης – Μ. Ειντι 
με αρχηγό τον Σ. Μπομπολάκη και προπονητή 
τον Ν. Παπαχατζή)  κατέλαβε την πέμπτη θέση 
στην Ολυμπιάδα, αφού όμως πριν είχε κατακτήσει 
σχεδόν με περίπατο την πρώτη θέση στον όμιλο 

Aνοικτό δωμάτιο

Chemla

Ο τελικός ήταν ένας από τους πλέον καλοπαιγ-
μένους και σφιχτούς όλων των εποχών και το 
αποτέλεσμά του ήταν 131-111 imp’s υπέρ της 
Γαλλίας. Όμως θα μπορούσε να ήταν διαφορε-
τικό και οι ΗΠΑ θα είχαν κερδίσει το χρυσό με-
τάλλιο, αν στην παρακάτω δραματική διανομή 
το αποτέλεσμα ήταν διαφορετικό:

Δύση Bορράς Ανατολή Νότος

1# κοντρ

πάσο 2^ πάσο 2ΝΤ
3NT Όλοι πάσο

Berger
Meckstroth

Meinl
Rodwell
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# J
$ AK2
^ A943
& KJ1087

# 10543
$ 10957
^ J876
& 5

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# Q872
$ 6
^ Q10
& Q96432

# AK96
$ QJ543
^ K52
& A

Καλλιτεχνικό ìðñßôæ

Η λύση του προηγούμενου προβλήματος

# Q2 
$ K32 
^ A9832
& A32

# -
$ 987654
^ -
& J1098764

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# J10843
$ J10
^ 107654
& 5

# AK9765
$ AQ
^ KQJ
& KQ

Συμβόλαιο: 7$

Αντάμ: $10 

Την παρακάτω χιουμοριστική – και σωστή - 

λύση μου έστειλε ο Μάνος Χαζηράκης από τα 

Χανιά. Την παραθέτω χωρίς αλλαγές: 

ΜΗ… ΛΙΧΝΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΜΗ… ΣΚΕΦΤΕΣΤΕ

Μόλις κατεβαίνουν τα φύλλα του μορ μετράς 

11 μπάζες από ονέρ και 1 κοφτή. Η 13η μπο-

ρεί να προκύψει αν κόψεις 2 πίκες στον μορ, 

αν τα ατού είναι 3-2, ή από μια μπάζα σπαθί, 

αν η ντάμα είναι δεξιά.

1) Λες τον σύντροφο “ταρζάν”, που δεν του 

έφταναν τα 6 και βάζεις τον άσσο κούπα από 

τον μορ.

Ο αντίπαλος δεξιά πιάνει ένα φύλλο το πετάει 

ψηλά να πάρει 3 στροφές στον αέρα και προ-

σγειώνεται στο τραπέζι. «Κούπα ήταν»; Ρώτας 

τον αντίπαλο αριστερά. «Τι σημαίνει αυτό»; 

Το νέο πρόβλημα δεν είναι τόσο δύσκολο όσο φαίνεται, είναι όμως, πιστεύω, 
διδακτικό. Φανταστείτε η Δύση να είχε κοντράρει. Τότε ίσως η εκτέλεση να 
ακολουθούσε και στην πράξη δρόμους double dummy.  Σε κάθε περίπτωση 
το πρόβλημα και η λύση του μας δείχνουν τις πρόσθετες, μεγάλες δυνατό-
τητες που υπάρχουν στα χρωματιστά συμβόλαια. 

Ο Νότος καλείται να πραγματοποιήσει 7 (!) πί-

κες (ναι, σωστά διαβάσατε) με έξοδο από τη 

Δύση τον Βαλέ σπαθί και τέλεια άμυνα. 

Παρότι, κατά γενική ομολογία, το πρόβλημα 

του προηγούμενου τεύχους ήταν αρκετά δύ-

σκολο και παίδεψε τους υποψήφιους λύτες 

του, πολλοί ήταν αυτοί που έδωσαν την σω-

στή απάντηση ένδειξη της μεγάλης και αυξα-

νόμενης ανταπόκρισης που έχει η στήλη.

«Καλά δεν ξέρεις πρέφα»; Σου άπαντα. «Λί-

χνισε ο άνθρωπος, έχει σόλο κούπα». 

Του λες πως ξέρεις πρέφα και ξέρεις και το 

λίχνισμα και το βρόντημα αλλά εδώ παίζουμε 

μπριτζ, και σκέφτεσαι πως πάει - χάθηκε το 

σενάριο με 2 κοφτές, αφού τα ατού είναι 4-1.

Λες ας κόψουμε 1 πίκα και βλέπουμε μετά. 

2) Παίζεις τον βαλέ πίκα από τον μορ και η 

ανατολή σκέφτεται, ανακάθεται στην καρέ-

κλα και ξεφυσάει. Έχει την ντάμα, σκέφτεσαι 

εσύ, μακάρι να πάει έξω να κάνουμε τον βαλε 

για 13η μπάζα. 

Τελικά βάζει την ντάμα πίκα. Παίρνεις τον 

άσσο πίκα. Το 3 η δύση.

3) Το 9 πίκα από το χέρι. Η δύση σκέφτεται, 

ανακάθεται στην καρέκλα και ξεφυσάει. έχει 

το 10 σκέφτεσαι εσύ, μακάρι να πάει έξω να 

κάνουμε το 9 για 13η μπάζα. Τελικά βάζει το 

10, κόβεις με το 2 κούπα και σκέφτεσαι πως 

έχεις ακόμη το σενάριο με την ντάμα σπαθί 

δεξιά. Το 2 η ανατολή.

4) Σπαθί στο άσσο να έχεις 2 κατεβάσματα για 

να κάνεις την μπάζα από σπαθί.

Η δύση πιάνει ένα φύλλο το πετάει ψηλά να 

πάρει 3 στροφές στον αέρα και προσγειώ-

νεται στο τραπέζι. «Σπαθί ήταν;» Ρωτάς τον 

αντίπαλο δεξιά. «Τι σημαίνει αυτό»; 

«Καλά δεν σου είπαμε»; Σου απαντά. «Λίχνισε 

ο άνθρωπος, έχει σόλο σπαθί». 

Πάει και το σενάριο με την ντάμα σπαθί σκέ-

φτεσαι απελπισμένος. 

5) Μικρή κούπα στο ρήγα του μορ, χτυπά 

με δύναμη το 3 σπαθί η ανατολή. Δεν ρωτάς 

αυτή τη φορά, κατάλαβες, έλεγε πως έχει την 

ντάμα. 

6) Ανεβαίνεις στο χέρι με μικρό καρό στον 

ρήγα το 10 η ανατολή το 6 η δύση. Ρίχνεις 

άγριες ματιές στον σύντροφο ταρζάν και 

7) Ντάμα κούπα διώχνοντας μικρό σπαθί από 

τον μορ. Το 4 σπαθί η ανατολή.

8) Βαλέ κούπα σπαθί από τον μορ το 6 σπαθί 

η ανατολή. 

9) Κούπα από το χέρι καρό από τον μορ. Η 

ανατολή σκέφτεται, ανακάθεται στην κα-

ρέκλα, ξεφυσάει. Λες να τα έχει όλα και να 

σκουιζαρεται; Σκέφτεσαι και αναπτερώνο-

νται οι ελπίδες σου. Αν πετάξει σπαθί κάνου-

με τον βαλε σπαθί αν πετάξει πίκα κάνουμε 

το 6 πίκα. 

Τελικά πετάει την ντάμα καρό.

10) Τον άσσο πίκα σπαθί από τον μορ, κοιτάς 

γλυκά τον σύντροφο σαν να του λες: «συγ-

γνώμη που σε είπα ταρζάν». 

11) Εμπάς στο 9 καρό και κλέιμ.

«Έπρεπε να κρατήσω το 8 και το 7 πίκα», λέει 

η ανατολή, «σκουιζαρίστηκα και πέταξα την 

ντάμα καρό».

«Καλά παίξαμε, το σκουίζ τρέχει από μόνο 

του, λέει η δύση, όλοι θα το βγάλουν».

«Χάρη στο αλάνθαστο μπριτζιστικό μου 

ένστικτο βρήκαμε το μεγάλο σλεμ», λέει ο 

σύντροφος Μάρκος. 

Ευχαριστώ

Χαζηράκης Μάνος

Σωστές λύσεις έστειλαν επίσης οι:

Νίκος Διαμαντίδης, Ιωσήφ Δριδάκης, 

Δημήτρης Καμενόπουλος, Φράνκο 

Κιαρούτζι, Κώστας Κούρκουλος, Γ. 

Κότσης, Θεόδωρος Κρικώνης, Κώστας 

Λυμπέρης, Κ. Μπαρμπαρούσης, Πέτρος 

Νικολαΐδης, Ερμόλαος Φαίδας.
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πρωταθλητές47
Άμυνα για

Γιώργος Ρούσσος

Μην προδίδετε τις κατανομές χωρίς ισχυρή άμυνα, είτε με παρορμητικές 
κόντρες είτε με διχρωμίες των νταμο - βαλέδων.

Στην διάρκεια κάποιου αγώνα ζευγών παρουσιάστηκε η ακόλουθη διανομή:

# J643
$ 6
^ A852
& AQ62

# Q10852
$ KQ7
^ K10
& 987

Δ 
Β

 
Ν

 Α

Ο Βορράς άνοιξε με 1^, ο Ν αγόρασε 1# και 
στις 2# του ανοίξαντα δήλωσε την μανς με 
4#.

Μήπως κοντράρισες;  Μάλλον σε έσωσε το 
άνοιγμα 1^ πίσω από τον Ρήγα σου.

Βγαίνεις φυσιολογικά τον $ Κ. Ο εκτελεστής 
τραβάει ανύποπτος τον #Α και… πέφτει 
από την καρέκλα. Κόβει το $ 9 στον μορ, ο 
σύντροφος πετάει τον Βαλέ. Τραβάει  & AKQ, 
όλοι ακολουθούν, και στην συνέχεια τραβάει 
και τον ^Α.  Κάνε άμυνα. 

Στην πράξη, με λάθος των αμυνομένων που 
σε κάποια φάση έπαιξαν πρόωρα τρίτο γύρο 
κούπα, οι μισοί εκτελεστές έβγαλαν το συμ-
βόλαιό τους με τρεις από σπαθί, τον ^Α, 
τρεις από κούπα και τρεις από πίκα. Όσοι 
έπεσαν μέσα, δέχθηκαν άγρια κριτική ότι δεν 
έπαιξαν τον ^Α σε ανύποπτο χρόνο, ώστε να 
μην ντεμπλοκαριστεί ο ^Κ. Αμέσως όμως 
η κριτική αναιρέθηκε, βοηθούντος και του 
computer  που έλεγε ότι οι 4# βγαίνουν, και 
όλοι συμφώνησαν ότι δεν υπάρχει άμυνα.

Εσύ τι άμυνα θα έκανες ;

Πρώτον, όταν θα παιχθεί ο ^Α δεν πρέπει να 
ντεμπλοκάρεις τον ^Κ, δεύτερον κρατώντας 
τον πολύτιμο Ρήγα πιάνεις το καρό εσύ και 
βάζεις κάτω την #Q. 

# J
$ -
^ 82
& 6

# 1085
$ Q
^ -
& -

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# -
$ 1087
^ Q
& -

# 97
$ -
^ 94
& -

H κατάσταση εκείνη τη στιγμή θα είναι :

Ο εκτελεστής κλεισμένος στο χέρι του παίζει 
καρό για την κούπα του χεριού σου και την 
Ντάμα  του συντρόφου, που τώρα παίζει κού-
πα και ρίχνει το συμβόλαιο. Αν είχες ντεμπλο-
κάρει τον ^Κ θα τον έβγαζες. Ο σύντροφος 
πιάνει, παίρνει και την Ντάμα του και παίζει 
κούπα. Ο εκτελεστής πετάει το καρό του, κό-
βει στον μορ οικονομικά και σε κλείνει, για τον 
Α9 του χεριού του.

Όμως ο computer λέει πως το συμβόλαιο 
πραγματοποιείται απέναντι σε κάθε άμυνα. 
Πράγματι το μηχάνημα βγάζει 4# διότι 
βλέπει και τα τέσσερα χέρια και δεν τραβάει 
κανένα γύρο πίκα. Τώρα ο μόρτος έχει στις 
πίκες J64 και το γύρισμα της Ντάμας δεν ωφε-
λεί. Ο εκτελεστής πιάνει, παίζει 3ο γύρο καρό 
για την κούπα από σένα και την Ντάμα του 
συντρόφου, που αναγκαστικά παίζει κούπα. 
Διώχνει το καρό του χεριού του σκεπάζοντας 
στον μόρτο την πίκα με την οποίαν κόβεις και 
αναγκαστικά παίζει τον J και του έρχεσαι στον 
Α9.

Μήπως κοντράρισες για να δει ο εκτελεστής 
ότι και ο computer;

Όσον αφορά την σπαζοκεφαλιά του προη-
γούμενου άρθρου θυμίζουμε την διανομή:

Έχουν παιχτεί τρεις γύροι ατού, ο σύντροφος 
ακολούθησε μια φορά και στην συνέχεια με 
το $2 (μικρό θέλω) και το $7. Πήρες αμέ-
σως τον ^ Α, τράβηξες την απ’ ατού σου και 
το συμβόλαιο θα κριθεί στην & Q.

Παίζοντας μικρό σπαθί πονηρά κάτω από τον 
Ασσο σου οδηγείς τον εκτελεστή να μαντέψει 
και να περάσει τον Ρήγα. Γιατί ; 

Απλό, ο εκτελεστής ξέρει πως όποιος από 
τους αμυνόμενους κρατάει τον Άσσο που λεί-
πει ξέρει πως ο σύντροφός του δεν έχει άλλο 
Άσσο, γιατί τότε δεν θα έβγαινε το άνοιγμα. 
Ξέρει επίσης ότι όποιος δεν κρατάει Άσσο 
δεν ξέρει ποιος Άσσος λείπει. Γιατί λοιπόν δεν 
πειθάρχησες στο επιτακτικό appel για κούπα, 
αφού κάλλιστα ο σύντροφος θα μπορούσε να 
κρατάει AQ;

Γιώργος   Ρούσσος

# 9
$ K5
^ KQ4
& KJ10

# -
$ 864
^ 983
& A54

Δ 
Β

 
Ν

 Α
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email: llurk@hol.gr

Μετά από αγορά 1ΧΑ-3ΧΑ των αντιπάλων, ο 

συμπαίκτης βγαίνει το έξι πίκα     

J9765 Q43Δ 
Β

 
Ν

 Α

AK10

82

Παίξιμο από Παίξιμο από AQxAQx σε τρίτη θέση σε τρίτη θέση
[[στα ΧΑστα ΧΑ] ] και συναφείς συνδυασμοίκαι συναφείς συνδυασμοί

# 82
$ ΑJ3
^ KJ974
& Q63

? Δ 
Β

 
Ν

 Α
# AQ4
$ K82
^ 1052
& A974

?

Αν με τα φύλλα της Ανατολής παίξουμε τον 

Άσσο και στη συνέχεια τη ντάμα, ο εκτελε-

στής με ρήγα τρίφυλλο θα αφήσει έξω και 

θα πάρει τον τρίτο γύρο του χρώματος. 

Έτσι, όταν κάποια στιγμή πάρουμε χέρι με 

το ρήγα κούπα ή τον Άσσο σπαθί, δεν θα 

έχουμε πίκα να γυρίσουμε. Το σωστό φύλλο 

στην πρώτη λεβέ είναι η ντάμα. Ο εκτελε-

στής, μη γνωρίζοντας πως στέκουν τα φύλ-

λα (η Δύση μπορεί να κρατάει AJxx(x) και η 

Ανατολή Qxx(x)), λογικά θα πάρει το ρήγα 

του αμέσως. Τότε, μετά την εμπάσα κούπα, 

η άμυνα, έχοντας διατηρήσει τις επικοινω-

νίες, θα κάνει έξι λεβέ, για το δύο μέσα. Όλη 

η διανομή:

# 82
$ ΑJ3
^ KJ974
& Q63

# J9765
$ 1076
^ 83
& 1082

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# AQ4
$ K82
^1052
& A974

# K103
$ Q954
^ AQ6
& KJ5

Αν η Ανατολή είχε παίξει τον Άσσο στην 

πρώτη λεβέ, η άμυνα θα έκανε μόνο τέσσε-

ρις μπάζες και ο Νότος θα έβγαζε το συμβό-

λαιό του. Το παίξιμο της ντάμας σε αυτό το 

χέρι είναι απόλυτα ασφαλές -ακόμα και η 

περίπτωση να άνοιξε ο Νότος 1ΧΑ με ρήγα 

ξερό πίκα αποκλείεται, αφού τότε η Δύση 

κρατώντας  J109xxx θα είχε βγει το βαλέ. 

Αν το ρήγα τον έχει ο εκτελεστής, δεν χά-

νουμε τίποτα. Αν τον έχει η Δύση, η Ανατολή 

θα παίξει με τη σειρά τη ντάμα, τον Άσσο, 

και μικρό στο ρήγα της Δύσης, η οποία θα 

κάνει άλλες δύο λεβέ στο χρώμα. Μάλιστα, 

η Ανατολή, επειδή έχει πολλούς πόντους, 

μπορεί εύκολα να υπολογίσει ότι η Δύση -αν 

το άνοιγμα του Νότου είναι τίμιο [15-17 π.]- 

έχει το πολύ ένα πόντο, δηλαδή ένα βαλέ 

και ελπίζει, αν αυτό ισχύει, να είναι ο βαλές 

πίκα. Αν ο εκτελεστής έχει KJx πίκα, έχει δύο 

κρατήματα και η Ανατολή δεν μπορεί να αλ-

λάξει αυτό το γεγονός. 

Εν κατακλείδι σημειώνουμε ότι σκοπός του 

παιξίματος της ντάμας στην πρώτη λεβέ 

είναι να διατηρήσει τις επικοινωνίες, βλέπο-

ντας ότι η Δύση είναι αδύνατο να έχει πιάσι-

μο σε άλλο χρώμα. 

Όταν όμως ο παίκτης στην τρίτη θέση έχει 

λίγους πόντους, η διατήρηση των επικοι-

νωνιών δεν είναι σημαντική, αντίθετα ο 

σημαντικός παράγων είναι να δείξει αμέ-

σως στο συμπαίκτη του τη δύναμή του στο 

χρώμα. Κρατώντας σταθερά τα φύλλα του 

Βορρά-Νότου ας αλλάξουμε τα φύλλα της 

Ανατολής-Δύσης.

# 82
$ ΑJ3
^ KJ974
& Q63

? Δ 
Β

 
Ν

 Α
# AQ4
$ 1082
^ 1052
& 10874

?

Πάλι η Δύση βγαίνει το έξι πίκα, τώρα όμως 

η Ανατολή πρέπει να βάλει τον Άσσο και 

στη συνέχεια ντάμα και μικρό. Αν βάλουμε 

στον πρώτο γύρο τη ντάμα, ο εκτελεστής 

θα πάρει με το ρήγα (εφόσον τον έχει) και 

τότε, όταν πιάσει κάπου ο συμπαίκτης, θα 

φοβηθεί να γυρίσει πίκα, αφού είναι πιθανό 

ο εκτελεστής να έχει AK10, όπως στο διά-

γραμμα:

Παραθέτουμε και πάλι όλη τη διανομή ώστε 

να καταστεί εμφανές το σωστό παίξιμο όταν 

η Ανατολή δεν έχει πιάσιμο.

# 82
$ AJ3
^ KJ974
& Q63

# J9765
$ K76
^ 83
& A92

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# AQ4
$ 1082
^ 1052
& 10874

# K103
$ Q954
^ AQ6
& KJ5

Έχοντας αυτά υπ’ όψη σαν εκτελεστές, πρέ-

πει να υποθέτουμε ότι ένας καλός αμυνό-

μενος στην τρίτη θέση που παίζει Άσσο και 

ντάμα, είτε δεν έχει πιάσιμο,  είτε έχει AQJ 

ξερά. Στην τελευταία περίπτωση, πρέπει 

να πάρουμε το ρήγα μας στη δεύτερη λεβέ 

ώστε να μπλοκαριστεί το χρώμα. 

Μια ενδιαφέρουσα επέκταση της ιδέας 

να βάλουμε τη ντάμα από ΑQx είναι η πε-

ρίπτωση να έχει ο αμυνόμενος στην τρίτη 

θέση AQxxx χωρίς πιάσιμο. Υποθέτοντας 

ότι ο συμπαίκτης του έχει βγει από κοντό 

χρώμα (αν έχει βγει από μακρύ,  τόσο το 

καλύτερο), και επομένως ο εκτελεστής, αν 

έχει το ρήγα, θα τον έχει μάλλον τρίφυλλο, 

πρέπει να βάλει τη ντάμα στον πρώτο γύρο 

του χρώματος, εκμεταλλευόμενος το φόβο 

του εκτελεστή ότι το μήκος και τον A-J τον 

έχει αυτός που κάνει την αντάμ. Η επόμενη 

διανομή είναι ενδεικτική:                 

Γιώργος Κλείτσας
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ÉóôïñéêÝò ¢ìõíåò

# QJ10
$ 6
^ Q842
& AKQ108

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# A943
$ 8542
^ K75
& J6

Δυστυχώς το μόνο στοιχείο που έχουμε για την πραγματικά εξαι-
ρετική άμυνα του τεύχους αυτού είναι ότι την έκανε γνωστή 

Αμερικανίδα πρωταθλήτρια. Σας την παρουσιάζουμε υπό τύπο 
προβλήματος:

Β/Ν στη 2η

Μοίρασε ο Νότος  

# QJ10
$ 6
^ Q842
& AKQ108

# -
$ KQJ10973
^ J96
& 975

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# A943
$ 8542
^ K75
& J6

# K87652
$ A
^ A103
& 432

Στη θέση της Ανατολής, η Αμερικανίδα 

Πρωταθλήτρια έκανε μια καταπληκτική 

άμυνα. Αφού πήρε τον #Α στη δεύτερη 

λεβέ, βρήκε το μόνο γύρισμα που βάζει 

μέσα το συμβόλαιο: τον ^Κ!

Σημειώστε ότι αν γυρίσει κούπα, ο εκτελε-

στής κόβει από το χέρι, εισπράττει τα δύο 

ατού του μορ, γυρίζει στο χέρι του με τον 

^Α, παίρνει το τελευταίο ατού και τρέχει τα 

σπαθιά (απλή είναι η εκτέλεση που θα κάνει 

ο Νότος και σε οποιοδήποτε άλλο γύρισμα). 

Η Ανατολή, όμως, συνειδητοποίησε ότι ο 

συμπαίκτης της, λόγω της αγοράς του, θα 

πρέπει να κρατά επτά κούπες. Και τα σπαθιά 

του μορ στέκουν απειλητικά. Πρώτα, όμως, 

ο εκτελεστής πρέπει να πάρει τα ατού. Έτσι, 

με το ^Κ της αφαίρεσε το ανέβασμα-κλειδί  

στο χέρι του εκτελεστή.

Στην ίδια αγορά (1ΧΑ-3ΧΑ) των αντιπάλων, 

η Δύση, καλώς ή κακώς,  χωρίς κάποια ιδι-

αίτερα ελκυστική αντάμ, φοβούμενη ότι οι 

αντίπαλοι έχουν τα μινέρ, αφού ο Βορράς 

δεν έκανε Stayman, αποφασίζει να βγει το 

πέντε πίκα, που συμπτωματικά είναι η μόνη 

αντάμ που μπορεί να βάλει μέσα το συμβό-

λαιο. Αρκεί η Ανατολή να βάλει τη ντάμα! Αν 

βάλει τον Άσσο, ο εκτελεστής απλά θα πάρει 

τον τρίτο γύρο του χρώματος με το ρήγα του 

και στη συνέχεια θα δώσει τον Άσσο καρό,  

βγάζοντας και μία άνω.  Ελάτε στη θέση του 

εκτελεστή αν η Ανατολή βάλει τη ντάμα. Γι 

αυτόν, το πιο πιθανό είναι η Δύση να έχει 

AJxx ή και AJxxx και επομένως στην πράξη 

θα πάρει αμέσως το ρήγα. Μια τρίτη προϋ-

πόθεση, η πιο κρίσιμη, είναι να αντιληφθεί 

έγκαιρα η Δύση την κατάσταση και να πάρει 

αμέσως τον Άσσο καρό. Αν δεν το κάνει,  

«τι είχαμε τι χάσαμε». Ο Νότος θα βγάλει 

το συμβόλαιο μπουκ (δε νομίζουμε ότι θα 

ρισκάρει δεύτερο γύρο καρό). Σε κάθε πε-

ρίπτωση,  το παίξιμο της ντάμας σε σχέση με 

το παίξιμο του Άσσου στον πρώτο γύρο του 

χρώματος είναι καλύτερο.

Στο επόμενο τεύχος θα συνεχίσουμε με μία 

διαφορετική επέκταση της ιδέας αυτής, 

συγκεκριμένα όταν η Ανατολή έχει AJx αντί 

για AQx και με μία άλλη περίπτωση, που ο 

αμυνόμενος στην τρίτη θέση, κρατώντας 

KJx και βλέποντας σόλο στο μορ, πρέπει να 

βάλει το βαλέ.   

# 84
$ KJ3
^ KQ974
& Q63

# J65
$ 764
^ A83
& J742

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# AQ932
$ 1082
^ 105
& 1098

# K107
$ AQ95
^ J62
& AK5

Νότος Δύση Βορράς Ανατολή

1# 4$ 4# 5$

5# πάσο 6# Όλοι πάσο

Η Δύση κάνει έξοδο το $Κ που κερδίζει ο 

εκτελεστής με τον $Α και παίζει πίκα προς 

το #10 του μορ, ενώ ο συμπαίκτης σας ξο-

φλάει κούπα.

Τι πλάνο κάνετε για την άμυνα; (αν αφήσετε 

έξω, ακολουθεί ο #J).

Η λύση του προβλήματος 

Αντάμ: $K

Β/Ν στη 2η

Μοίρασε ο Νότος  

Αντάμ: $K
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Ας δούμε τι επιδιώκουμε, όταν ο αντίπαλος 
ανοίγει 1ΧΑ (15-17π ή κάτι παρόμοιο) και 

βρισκόμαστε αμέσως από πίσω του. Δεν μιλάμε 
για το αδύνατο 1ΧΑ (12-14π), που απαιτεί δια-
φορετική αντιμετώπιση.

Κατ’ αρχήν, αν έχουμε κι’ εμείς αντίστοιχη δύνα-
μη, το να κοντράρουμε για τιμωρία είναι μάλλον 
αμφίβολου κέρδους. Έχουμε βέβαια τη δύναμη 
πίσω από τον ανοίξαντα, αλλά αν ο τρίτος έχει 
κάποιο φύλλο, θα ρεκοντράρει. Αν δεν έχει, 
ίσως μπορεί να ξεφύγει σε κάποιο μακρύ χρώμα 
του. Αν δεν το κάνει, υπάρχει η πιθανότητα να 
μην αντέξει το Κοντρ ο σύντροφός μας και να 
φύγει με κίνδυνο να μπούμε εμείς μέσα ή και 
να γράψουμε κάποιο μικρό σκορ, μικρότερο 
από το αν αφήναμε τον ανοίξαντα να πνιγεί στο 
1ΧΑ του ακοντράριστος. Εξάλλου οι αντίπαλοι 
μάλλον θα έχουν κάποιο μηχανισμό για να ξε-
φύγουν από το 1ΧΑ κοντρέ και να βρουν κάποιο 
φιτ καλύτερο στα δύο, έστω και σε 4-3. Δεν θα 
γίνουμε πλούσιοι με το Κόντρ Τιμωρίας στο 1ΧΑ, 
παρά μόνο σε ελάχιστες σπάνιες περιπτώσεις.

 Έτσι, αν αποκλείσουμε το Κόντρ για τιμωρία, 
μένει διαθέσιμο για να χρησιμοποιηθεί για κάτι 
άλλο.

Μια δεύτερη περίπτωση είναι, να έχουμε ένα 
καλό μακρύ δικό μας χρώμα. Θα ήταν πολύ 
χρήσιμο να μπορούμε να το δηλώσουμε αμέ-
σως στη στάθμη δύο, χωρίς αυτό να δείχνει 
διχρωμίες, όπως σε όλες σχεδόν τις υπάρχου-
σες Συμβάσεις. Και αν μεν το χρώμα μας είναι 
Mαζέρ, μπορεί να κερδίσουμε την Αγορά ή 
να αναγκάσουμε τον Τρίτο αντίπαλο να παίξει 
κάτι στα τρία, ενώ θα έχουμε δείξει μια καλή 
αντάμ στο Σύντροφό μας ή ακόμη να έχουμε 
βρει ένα καλό σοβετάζ. Αν πάλι το χρώμα μας 
είναι Μινέρ, το να το αγοράσουμε στα δύο είναι 
μάλλον αναποτελεσματικό, αφού ο Τρίτος έχει 
στη διάθεσή του τα Μαζέρ στη στάθμη δύο και 
μπορεί εύκολα να συναγωνισθεί. Και αφού εμείς 
έχουμε μακρύ Μινέρ και επομένως είμαστε κο-
ντοί στα Μαζέρ, οι πιθανότητες να έχει Μαζέρ ο 
Τρίτος είναι αρκετά αυξημένες.

Έτσι, ενώ συμφέρει να μπορούμε να δηλώσουμε 
το μονόχρωμα Μαζέρ μας, η αγορά των Μινέρ 
καλύτερα να απομένει διαθέσιμη για κάτι άλλο.

Η τρίτη περίπτωση που θα θέλουμε να παρεμ-
βληθούμε, είναι να έχουμε κάποια καλή διχρω-

μία, οπότε υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες να 
βρούμε κάποιο φιτ και να κερδίσουμε με επιτυ-
χία το μερικό σκορ ή έστω να πληρώσουμε λι-
γότερα από το πιθανό σκορ των αντιπάλων, που 
θα είναι μάλλον δύσκολο να μας κοντράρουν. 
Έχουμε επομένως διαθέσιμες τις δηλώσεις 
Κόντρ, 2&, 2^ και 2ΧΑ. Ας τις αξιοποιήσουμε.

Το (1ΧΑ)-Κοντρ θα δείχνει διχρωμία στα Mαζέρ 
ή κάποιο μακρύ Μινέρ. Ο Σύντροφος δηλώνει 
2& και ο άλλος πασάρει ή φεύγει στα 2^, ή 
δηλώνει 2$ με διχρωμία Μαζέρ. Φυσικά, αν o 
Απαντών έχει πολύ μακρύ άλλο χρώμα (6φ+), 
μπορεί αντί για 2& να το αγοράσει αμέσως, υπ’ 
ευθύνη του όμως.

 Ο Σύντροφος καλείται να διαλέξει και θα έχει το 
πλεονέκτημα να πρέπει να κάνει την έξοδο το 
δυνατό χέρι, ενώ το άγνωστο χέρι του θα είναι 
κρυμμένο και το γνωστό θα είναι στο μορ. Φυσι-
κά, αν έχει πολύ μακρά Σπαθιά ή Καρά, μπορεί 
να τα αγοράσει, υπ’ ευθύνη του όμως.

To (1ΧΑ)-2& θα δείχνει Σπαθιά και ένα ακόμη 
χρώμα Μαζέρ. Ο Σύντροφος καλείται να δια-
λέξει και θα έχει το πλεονέκτημα να πρέπει να 
κάνει την έξοδο το δυνατό χέρι, ενώ το άγνωστο 
χέρι του θα είναι κρυμμένο και το γνωστό θα εί-
ναι στο μορ. Φυσικά, αν έχει πολύ μακρά Σπαθιά 
μπορεί να πασάρει ή να αγοράσει τα πολύ μακρά 
Καρά του, πάντοτε όμως υπ’ ευθύνη του.

Τo (1ΧΑ)-2^ θα δείχνει Καρά και ένα ακόμη 
χρώμα Μαζέρ. Ο Σύντροφος καλείται να δια-
λέξει και θα έχει το πλεονέκτημα να πρέπει να 
κάνει την έξοδο το δυνατό χέρι, ενώ το άγνωστο 
χέρι του θα είναι κρυμμένο και το γνωστό θα 
είναι στο μορ. Φυσικά, αν έχει πολύ μακρά Καρά 
μπορεί να πασάρει, υπ’ ευθύνη του όμως.

Το (1ΧΑ)-2ΧΑ θα δείχνει διχρωμία στα Μινέρ, 
προφανώς αρκετά καλή αφού θα αναγκάσει το 
Σύντροφο να παίξει στα Τρία.

Τα ανωτέρω καλύπτουν όλες τις Διχρωμίες. Τι 
γίνεται όμως, αν έχετε μονόχρωμο χέρι σε Μι-
νέρ; Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, δεν κερδίζετε 
σχεδόν ποτέ αν θα μπορούσατε να το αγοράσετε 
στα Δύο. Ε λοιπόν, αν το  χρώμα είναι σημαντικά 
καλό, αγοράστε το στα Τρία και ο Θεός βοηθός !

Φυσικά αυτά εφαρμόζονται και στην Τέταρτη 
θέση, στη θέση του reopening, και μάλιστα με 
αρκετά περισσότερη ελαστικότητα.

Πριν από 35 χρόνια, είχα “εφεύρει” μια παρό-

μοια Σύμβαση και την είχα ονομάσει “Πουρλέ”, 
προς τιμήν του συμπαίκτη μου Γιώργου Πουρ-
λιώτη. Δεν την δημοσίευσα πουθενά και πολύ 
αργότερα την ανακάλυψα δημοσιευμένη ως 
Brozel. Έχασα την ευκαιρία να γίνω “διάσημος” 
κι εγώ και ο Πουρλιώτης.

Αν λοιπόν αυτή τη φορά δεν με έχει προλάβει 
κάποιος άλλος, η νέα Σύμβαση που προτείνω ας 
ονομαστεί “Convention Asmen”.

Μερικά παραδείγματα
(που μάλλον περιττεύουν):

#AJ98543   $4   ^KJ10   &J5
Δηλώστε 2#.

#62   $KQ10643   ^QJ6   &K6
Δηλώστε 2$.  

#KQ932   $KQJ987   ^3   &6
Δηλώστε Κόντρ.

#64   $A9876   ^8   &KQ964
Δηλώστε 2&.

#A9876   $8   ^KQ964   &98
Δηλώστε 2^.

#4   $2   ^KJ10842   &QJ1098
Δηλώστε 2ΧΑ.

#54   $Q5   ^A   &QJ1087432
Δηλώστε 3&.

#AQ8   $K62   ^QJ94   &AQ4
Πάσο !!!

Θα εκτιμούσα ιδιαίτερα τις παρατηρήσεις σας 
και τις αντιρρήσεις σας στο nasme@tee.gr ή στο 
τηλ. 2310-823774. Ιδιαίτερα τι μπορεί να γίνει, 
αν ο Απαντών βλέπει πιθανότητες μανς, και τι 
όταν το  Ανοιγμα 1ΧΑ είναι αδύνατο (12-14π).

Υ.Γ. Είχα ήδη στείλει αυτό το  κείμενο για δη-
μοσίευση στο Περιοδικό, όταν ανακάλυψα στη 
Wikipedia ότι με πρόλαβαν άλλοι και η Σύμβαση 
παίζεται στην Αμερική με το όνομα “Meckwell”. 
Κρίμα, έχασα και πάλι. Πάντως το “Asmen” μου 
μοιάζει καλύτερο.

    
    

ΑΜΥΝΑ ΣΤΟ ΑΝΤΙΠΑΛΟ ΑΝΟΙΓΜΑ  1×ÁΝίκος  Ασμενιάδης

Έχουμε ζαλιστεί με τα Landy, Astro, Aspro, Ripstra, Brozel, Cappelletti, DONT και πολλά 
άλλα. Όλα έχουν τα προτερήματά τους, αλλά και τα μειονεκτήματά τους.
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Ðåñß óõìâÜóåùíÐåñß óõìâÜóåùí Δημήτρης Ναθαναήλ

Το σημερινό άρθρο απευθύνεται 

στο νέο παίκτη με ανεπτυγμένη 

την ικανότητα μάθησης που κατά-

φερε στο δεύτερο χρόνο να μάθει 

το STAYMAN, το BLACKWOOD, το 

4ο χρώμα FORCING, το REVERSE 

DRURY και ξαφνικά του προτεί-

νουν πληθώρα νέων συμβατι-

κών αγορών όπως το JACOBY το 

BERGEN, το FLANNERY, το WOLF 

SIGN OFF το SPLINTER το...

Με δεδομένο ότι κάθε μια σύμβαση έχει χρησι-

μότητα ανάλογα με τη ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ εμφάνισής 

της και η χρησιμοποίησή της θα αποδειχθεί 

επωφελής, παρότι ΚΑΤΑΡΓΕΙ την αντίστοιχη 

φυσική αγορά*, ΔΕΝ είναι εύκολο να σας προ-

τείνω τι να αποδεχτείτε και τι να απορρίψετε.

Αποφασιστικός είναι ο παράγων του κινδύνου 

του να μην ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ποιες συμβάσεις συμ-

φωνήσατε να παίζετε.

Ακόμα ΔΕΝ είναι πάντοτε σαφές ποια πληρο-

φορία θέλετε να μεταδώσετε κατά προτεραι-

ότητα, αλλά ΟΥΤΕ και ποιο χέρι είναι το πλέον 

κατάλληλο για να είναι τελικά αυτό που θα 

εκτελέσει αν ο άξονάς σας κερδίσει την επιλο-

γή του τελικού συμβολαίου.

Παράδειγμα: Το χέρι σας είναι:

# J10532    $ K932   ^ Q102   & 42

Με όλους στην πράσινη, ο εξ αριστερών αντί-

παλος ανοίγει 1& και ο συμπαίκτης σας δηλώ-

νει 1ΧΑ. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ αλλά και ΠΙΘΑΝΟΝ το 

καλύτερο συμβόλαιο να είναι οι 2 πίκες, με την 

έξοδο από τον αντίπαλο με το χέρι του ανοίγ-

ματος. Αν παίζετε τις αγορές TRANSFER στο ΧΑ 

της παρεμβολής χρειάζεστε να περάσετε από 

ένα ψεύτικο STAYMAN 2& ώστε να γίνετε στη 

συνέχεια εσείς εκτελεστής σε συμβόλαιο 2#, 

με τον κίνδυνο να νομίσει ο συμπαίκτης ότι 

είστε 4φυλλος στο χρώμα…

Από τις συμβάσεις που θα χρησιμοποιήσετε, 

μάλλον σπάνια, αλλά που αξίζει τον κόπο να 

περιλαμβάνονται στο οπλοστάσιό σας, οι ακό-

λουθες δύο είναι για μένα οι πλέον πολύτιμες 

διότι έχουν μεγάλη ευελιξία και αφορούν αμ-

φότερες τις ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ.

ΤΗΝ πρώτη την αναλύει ο LAURENCE και αφο-

ρά 1 MAJOR – DOUBLE -> κάθε απάντηση 

είναι TRANSFER και αφορά λογιών-λογιών 

περιπτώσεις από σχεδόν μηδενικά χέρια έως 

ειδικά χέρια που θα προτείνουν SLAM!...

Έτσι σε άνοιγμα 1# DOUBLE

δηλώνετε 2& -> TRANSFER για καρά

Eίτε με: # xx   $ xx   ^ QJ10876   & QJ9

Είτε με: #Kxxx   $ x   ^ KQ109x   & 10xx

Είτε με: # Jxxx   $ x   ^ AQJxx   & Q10x

Προφανώς με άνοιγμα 1# από τον συμπαί-

κτη και δήλωση DOUBLE από τον αντίπαλο, 

δηλώνουμε 1ΧΑ-> TRANSFER  για σπαθιά με 

το χέρι:

#Kxxxx          $ xxx    ^ Q109xx

Θα συναγωνισθούμε σε πίκες αλλά ανοίξαμε 

την πόρτα στο κόψιμο στο ΣΠΑΘΙ.

Την άλλη την συνάντησα  σε έναν τόμο συλ-

λογής όλων των συμβάσεων στο BRIDGE της 

Γαλλίας και αναφέρεται στη ΝΟΕΡΗ μεταφορά. 

Ονομάζεται  MINOU και είναι η ακόλουθη:

Σε άνοιγμα 1 σε MINOR  του συμπαίκτη και ΠΑ-

ΡΕΜΒΟΛΗ 1ΧΑ, ο απαντητής, αν θέλει να μιλή-

σει, μεταφέρει νοερά το 1ΧΑ στον συμπαίκτη 

και δηλώνει 2& “STAYMAN” την ΔΙΧΡΩΜΙΑ του 

στα MAJORS ενώ 2^ και 2$ είναι TRANSFER 

προκειμένου η έξοδος να είναι από το ισχυρό 

χέρι και μάλλον να μας ευνοήσει!...

*Η διεύθυνση και η αρχισυνταξία του περιοδι-

κού δεν συνηθίζουν να επεμβαίνουν σε άρθρα 

των μονίμων συντακτών, ιδίως όταν πρόκειται 

για κορυφαίους και πολύ έμπειρους παίκτες 

όπως στην περίπτωση αυτή. Ο εκάστοτε υπο-

γράφων είναι πάντα ελεύθερος να εκφράζει τις 

προσωπικές του απόψεις και το δικό του στυλ 

του παιγνιδιού που, άλλωστε, τον ανέδειξε. 

Απλώς εδώ ή στη συνέχεια του άρθρου θα 

μπορούσε να αναφερθεί π.χ. το σπλίντερ σαν 

παράδειγμα σύμβασης που συμπληρώνει τις 

αναφερόμενες προϋποθέσεις, δηλαδή είναι ευ-

κολομνημόνευτη, δεν εξαλείφει κάποια χρήσιμη 

φυσική αγορά συν ότι είναι πολύ παραστατική 

(για ενδεχόμενη διερεύνηση σλεμ).

   Λ.Ζ.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

2ο (**)

Εξασκηθείτε στην εκτέλεση
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

1ο (**)

Ομάδες. Β/Ν στη 2η
Μοίρασε ο Βορράς

Ομάδες. Όλοι στη δεύτερη  
Μοίρασε ο Νότος

      Οι λύσεις στη σελίδα 29

# 83
$ K5
^ K742
& QJ963

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# A72
$ QJ7632
^ A5
& K7

# AK
$ AQ965
^ AKQJ
& K6

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# QJ8752
$ 73
^ 86
& AJ5

Νότος Δύση Βορράς Ανατολή

1$ πάσο 1XA πάσο

2$ πάσο 3$ πάσο

4$ Όλοι πάσο

Αντάμ: ^Q

Νότος Δύση Βορράς Ανατολή

2& πάσο

2# πάσο 3$ πάσο

3# πάσο 4XA πάσο

5^ πάσο 5$* πάσο

5XA** πάσο 7# όλοι πάσο

Αντάμ: &3

Ο Νότος πρέπει να αποφασίσει ποιος είναι 

ο καλύτερος τρόπος να προχωρήσει για να 

γλυτώσει μια –τουλάχιστον- χανόμενη πίκα ώστε 

να πραγματοποιήσει το συμβόλαιό του. Φαίνεται 

εύκολο αλλά θέλει προσοχή. Τι θα προτείνατε;

Καμιά φορά πιστεύεις ότι οι 13 λεβέ είναι 

λίγες, για το χέρι που κρατάς. Οι Β/Ν έφτασαν 

εύκολα στο μεγάλο σλεμ, το οποίο μοιάζει 

μάλλον με περίπατο. Είναι όμως έτσι;

* Ερώτηση της Ντάμας ατού,  ** την έχει, χωρίς Ρήγα
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Το πάνελ του διαγωνισμού 

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 δημοσιεύ-

ονται τα ονόματα των πρώτων 

από αυτούς. Καλό θα είναι, αλλά 

όχι απαραίτητο,  να στέλνει και 

κάθε αναγνώστης τα σχόλιά του 

ώστε να δημοσιεύονται τα πλέον 

ενδιαφέροντα από αυτά.

Αν έχει κάποιος μαθητής ή παί-

κτης κατηγορίας 1-5 κάποια δια-

νομή η οποία τον προβλημάτισε 

στην αγορά θα χαρούμε πολύ να 

μας τη στείλει για να τη βάλουμε 

στο διαγωνισμό.

Τον παρόντα διαγωνισμό σχολι-

άζουν τρεις δάσκαλοι, οι Κώστας 

Μπόζεμπεργκ και Μαριάνα 

Κορώνη από την Αθήνα, και η 

Τασία Μπαμπούλα από τη Μυτι-

λήνη. Τους ευχαριστώ όλους για 

τη βοήθεια..

Της Άννυς
Καραμανλή

Ευρισκόμενος στη θέση της Ανατολής αμύνομαι σε συμ-
βόλαιο 4#. Κάνω αντάμ $Α, $Κ και μετά παίζω &Κ και 
μικρό σπαθί. Ο εκτελεστής (πολύ καλός παίκτης) κόβει 
το σπαθί και παίζει μικρό καρό. Βλέποντας το ^9 στον 
μορ με πιάνει κρύος ιδρώτας. Μήπως υπάρχει πρόβλημα 
στα ατού και ο εκτελεστής χρειάζεται οπωσδήποτε δυο 
κατεβάσματα για να εμπασάρει δυο φορές τον σύντροφό 
μου; Αμέσως βάζω τον ^J! Το συμβόλαιο έπεσε πράγματι 
μια μέσα.

Σ.Σ. Η ωραία αυτή άμυνα είναι πράγματι η τεχνικά σωστή 
και ενδεδειγμένη. Εδώ, πάντως, παρά τις πληροφορίες που 
έχει ο εκτελεστής από την αγορά, φαντάζει απίθανο να κά-
νει εμπάς καρό και στη συνέχεια να «στήσει» τον Βαλέ ατού, 
με προοπτική αν πέσει το 10 ή το 9 να ξανακάνει εμπάς.  
Ίσως να το έκανε αν η Δύση είχε κοντράρει το τελικό συμ-
βόλαιο. Σε κάθε περίπτωση η Ανατολή δεν έχασε τίποτε, ίσα 
– ίσα που εξασφαλίστηκε. 

Διανομές απόΔιανομές από
ππρόσφατους ρόσφατους 
ααγώνεςγώνες

Νίκος Καζιλάρης

Boρράς Δύση Νότος Ανατολή

1# κοντρ 2# 4$

4# όλοι πάσο

# ΑΚ8xxx
$ xx
^ AK10x
& x

# Q10x
$ 10xxx
^ xx
& A10xx

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 9
$ AKxx
^Jxxx
& KJxx

# Jxx
$ QJx
^ Q9x
& Q9xx

Μεταξύ πολλών  ωραίων και δύσκολων δι-
ανομών που παίχτηκαν αυτό το καλοκαίρι, 
θεωρώ την παρακάτω άξια σχολιασμού

Swiss Ζεύγη ΑΣΑΕ
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Διαγωνισμός αγορών (1-5)

2# = 10, 2^ = 8, 3&/5&/ κοντρ = 6, 2ΧΑ=5, 3ΧΑ=4

Να ένα χέρι που στερείται της δυνατότητας του κοντρ νέγκατιβ 
αλλά οφείλει να κάνει μια επιτακτική (forcing)  αγορά. Αν είχε 
5φυλλο καρό θα είχε την αγορά 2καρά. Τώρα έχει 4φυλλο φιτ 
στο χρώμα του συμπαίκτη (ανεξάρτητα αν κάποιοι παίζουν πε-
ντάφυλλα, τα 4 σπαθιά θεωρούνται καλό φιτ) και 13 πόντους, 
άρα  το κιουμπίντ είναι η μόνη αγορά που δίνει στον συμπαίκτη 
τις δύο πληροφορίες.
Οι δάσκαλοι:
Μπόζεμπεργκ Κ.: 2#. Το cue bid στην παρεμβολή του αντι-
πάλου δείχνει 4φυλλο φιτ στο χρώμα του συμπαίκτη. Οι πόντοι 
εξαρτώνται από το τι παίζετε το φιτ με πήδημα, αν αυτό είναι 
μπαράζ τότε το cue bid είναι λίμιτ και πάνω ενώ αν είναι λίμιτ 
τότε το cue bid δείχνει χέρι φόρσινγκ μανς.
Κορώνη Μ: 2#. Με την αγορά κιουμπίντ δείχνουμε δυνατό 
χέρι (επιτακτική αγορά), αρνούμαστε τετράφυλλη κούπα, 
αφού δεν χρησιμοποιήσαμε το κοντρ νέγκατιβ, και ζητάμε από 
το συμπαίκτη περιγραφή του χεριού του (ειδικότερα κράτημα 
πίκα) ώστε να επιλέξουμε την καλύτερη μανς για τον άξονα.
Μπαμπούλα Τ.: 2#. Δυνατό χέρι που δεν έχει κοντρ νέγκατιβ 
ή άλλη φυσική αγορά
Οι αναγνώστες: 
Κιαρούτζι Φ: 2#. Προτασιακό και άνω με φιτ σπαθί χωρίς 
ενδιαφέρον στα μαζέρ.
Μαλτέζος Π: 2#. Κιουμπίντ. Περιγράφει καλύτερα τη δύναμη 
του χεριού και αποθαρρύνει τους αντιπάλους για διερεύνηση 
της δικής τους αγοράς. Περιμένω επιπλέον περιγραφή του 
φύλλου του συμπαίκτη μου προκειμένου να κάνω το ίδιο με 
σπαθιά και καρά. Ανάλογα με τη δύναμη του συμπαίκτη και τα 
κρατήματά του στα μαζέρ μπορεί να διερευνηθεί έως και σλεμ.
Γλέζος Φ: 2#. Ακόμα και 4φυλλη κούπα να είχα νομίζω ότι το 
κοντρ δεν θα αρκούσε για να περιγράψει τη δύναμη του χεριού, 
αν ο συμπαίκτης έχει κράτημα θα παίξει 3ΧΑ.
Τόγιας Σ: 2^. προφανώς οι πολλοί πόντοι υποχρεώνουν για 
μια φόρσινγκ αγορά....Κούπες δεν υπάρχουν, η αδυναμία στις 
πίκες αποκλείει τα ΧΑ, το φιτ στα σπαθιά είναι ακόμη αμφίβο-
λο, άρα το μόνο που μένει είναι τα καρά
Κότσης Γ. : 2^. … Τα 2^ μπορεί να βοηθήσουν την Δ να 
αγοράσει ΧΑ. 

19ïò19ïò
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1
Ζεύγη – Όλοι στη δεύτερη

B

N
AΔ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2

Ομάδες -  Όλοι  στη πρώτη

B

N
AΔ

 Ζεύγη – ΑΔ στη πρώτη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1$ κόντρ ;

# Q983
$ QJ76
^ K87
& 52

# 43
$ ΑJ83
^ KQ8
& 9843

B

N
AΔ

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1& 1# ;

# 98
$ 983
^ AK87
& AQ52

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1&

κόντρ 2& ;

Κοντρ = 10, 2#=8, 2$=7, 3$/3#=5

Επειδή έχουμε 8 πόντους μπορούμε να πούμε “κοντρ απαντητι-
κό” (responsive) ζητώντας από τον συμπαίκτη να διαλέξει χρώ-
μα, άλλο από το φιταρισμένο των αντιπάλων, αντί να βαρέσουμε 
“ντουφεκιά” αγοράζοντας κούπες ή πίκες. Με λιγότερο φύλλο 
θα περνάγαμε πάσο.

Οι δάσκαλοι:

Κορώνη Μ: Κοντρ. Το κοντρ στο φιταρισμένο χρώμα των 
αντιπάλων δεν είναι τιμωρίας αλλά responsive, δηλαδή 
δείχνει κάποια δύναμη (ξεκινάει από 8 πόντους περίπου) και 
ζητά από το συμπαίκτη να διαλέξει χρώμα (βασικά μαζέρ).
Μπαμπούλα Τ: Κοντρ. Να επιλέξει ο σύντροφος χρώμα, 
κατά προτίμηση μαζέρ.
Μπόζεμπεργκ Κ. Κοντρ. Προφανώς θέλουμε να συναγω-
νιστούμε αλλά δεν ξέρουμε σε ποιο χρώμα έχουμε φιτ. Το 
κοντρ (responsive) στην περίπτωση που οι αντίπαλοι φι-
ταριστούν δεν είναι τιμωρίας αλλά “πετάει το μπαλάκι” στο 
συμπαίκτη λέγοντάς του στην ουσία διάλεξε εσύ.
Οι αναγνώστες: 
Γλέζος Φ: Κοντρ. Μοιάζει με κοντρ νέγκατιβ σε άνοιγμα του 
συμπαίκτη.
Τόγιας Σ: Κοντρ. Η έλλειψη πεντάφυλλου χρώματος αφήνει 
την επιλογή στο συμπαίκτη....
Κότσης Γ. : Κοντρ. Responsive. Δεν έχει αναπτύξει ακόμα 
σε άρθρο του ο Λ. Ζώτος το responsive double. ... Δείχνει 
ισομήκη τα μαζέρ, συνήθως 4-4, και δεν υπόσχεται επανα-
δήλωση...

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 3

2ΧΑ = 10, σιρκοντρ = 8, 4$/3$ = 6

Να ξεκαθαρίσουμε κάτι: Όταν ο αντίπαλος κάνει κοντρ ομιλίας 
σε άνοιγμα του συμπαίκτη μας και εμείς έχουμε 10+ πόντους 
λέμε σιρκόντρ. Όμως μπορούμε να προβληματιστούμε τι να 
κάνουμε με 10 + πόντους και φιτ. Κάποιος επινόησε την αγορά 
“2ΧΑ” να σημαίνει 4φυλλο φιτ και 10+ πόντους, μια αγορά 
που αλλιώς αποκλείεται να κάνουμε, γιατί θα πούμε πρώτα 
σιρκόντρ. Αυτή η σύμβαση λέγεται “Jordan”.
Οι δάσκαλοι:
Μπόζεμπεργκ Κ.: 2ΧΑ. Μετά το άνοιγμα του συμπαίκτη και 
κοντρ ομιλίας του αντιπάλου έχουμε μια επιπλέον αγορά το 
ρεκόντρ που δείχνει χέρι 10 πόντων και άνω. Παίζοντας αυτό, 
η αγορά 2ΧΑ δεν έχει φυσική σημασία και χρησιμοποιείται για 
να δείξει 4φυλλο φιτ με χέρι προτασιακό το λιγότερο. Αποτέ-
λεσμα αυτού είναι η βοήθεια με πήδημα να δείχνει μακρύ φιτ 
και αδύνατο χέρι. Επίσης παρατηρήστε ότι με 10+ πόντους 
και 4φυλλο φιτ δεν λέμε ρεκόντρ.
Κορώνη Μ: 2XA. Η αγορά αυτή μετά το κοντρ δεν έχει τη 
φυσική της σημασία, καθώς με δυνατό χέρι χωρίς φιτ θα 
επιλέγαμε το σιρκόντρ, αλλά δείχνει φιτ στις κούπες και αξίες 
οριακής απάντησης (λίμιτ).
Μπαμπούλα Τ: 2ΧΑ ή σιρκοντρ, ανάλογα με το σύστημα 
που παίζω
Οι αναγνώστες: 
Κότσης Γ. : 2ΧΑ. …Το Καναδέζικο ημερολόγιο σε αυτήν την 
περίπτωση συνιστά 2ΧΑ, που δείχνει 10+ HCP και 4φυλλο φιτ 
στο χρώμα του ανοίξαντα. 
Κιαρούτζι Φ: Σιρκόντρ. 10+ πόντοι
Τόγιας Σ: Σιρκόντρ. Οι αυξημένες (λόγω του κοντρ) πιθα-
νότητες να κακοστέκουν οι κούπες και οι πιθανές αξίες του 
συντρόφου στα σπαθιά να μην βρίσκονται σε ευνοϊκή θέση 
για εμπάς, δημιουργούν προβλήματα στο προφανές συμ-
βόλαιο που είναι κούπες. Το σιρκόντρ είναι μια καλή λύση 
για να μάθουμε περισσότερα για τα χέρια του νότου και του 
συντρόφου.
Μαλτέζος Π: 3$. Προτασιακό χέρι με φιτ και δέκα πό-
ντους…

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 4

# AK93
$ KJ9
^ A1082
& AK

B

N
AΔ

Ομάδες – ΑΔ στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

2XA πάσο

3$* πάσο ;

Τράνσφερ για πίκες
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κατανομή και καλό φιτ στο πεντάφυλλο σπαθί του δίνουμε μια 
δεύτερη ευκαιρία στην οικονομικότερη μανς των 3ΧΑ ζητώ-
ντας με την αγορά μας 3^. μισό κράτημα στο χρώμα (K ξερό, 
J τρίφυλλο) που θα συμπληρώσει το δικό μας μισό κράτημα.
Μπαμπούλα Τ: 3^ 
Οι αναγνώστες: 
Τόγιας Σ: 4&. Εφόσον ο σύντροφος αρνείται να δηλώσει ΧΑ, 
τα σπαθιά είναι η μοναδική λύση.
Κότσης Γ. : 4&. Η Δ οπωσδήποτε θα φτάσει στην μανς, διότι 
αυτή είναι η έννοια του 4ου χρώματος, αλλά με τα 4& έχει την 
ευκαιρία, αν το χέρι της είναι δυνατό ή/και έχει καλή κατανομή, 
να ερευνήσει το σλεμ στο επίπεδο 4.
Γλέζος Φ: Πάσο. Με δυο χανόμενες στα καρά και 11 τελικά 
πόντους μάλλον δεν βγαίνει κάτι άλλο
Κιαρούτζι Φ: 4#. Θα παίξω μανς στο 4-3. Έχω καλά ατού 
και μπορώ να κόψω τα καρά στο χέρι με 3 ατού (αν ο σύντρο-
φος έχει 4135).
Μαλτέζος Π: 3ΧΑ. Υπάρχει ένας μικρός κίνδυνος, εάν ο 
συμπαίκτης δεν έχει κανένα κράτημα στα καρά (σε αυτή την 
περίπτωση βέβαια θα είναι αχτύπητα τα υπόλοιπα χρώματα), 
αλλά στα ΧΑ η αντάμ γίνεται από το Νότο, οπότε ίσως η ντάμα 
καρό της Α, να μπορέσει, αν και δίφυλλη, να κρατήσει… Σε 
αυτή την περίπτωση, η μανς στα ΧΑ μάλλον είναι σίγουρη … 
Η αγορά στα 5 σπαθιά, με μορ την Α, οπότε θα είναι εμφανής 
η δίφυλλη ντάμα, αμέσως οδηγεί στην πιθανή είσπραξη Α και 
Κ καρό και πιθανόν μιας τρίτης λεβέ, που σημαίνει ότι το συμ-
βόλαιο μπαίνει μέσα πιο εύκολα.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 6

4& = 10, 4# = 9, 3# = 7

Έχουμε ανοίξει 2ΧΑ ένα χέρι 22 “καλών” πόντων λόγω των 
πολλών ασσορηγάδων και θέλουμε να δείξουμε στο συμπαίκτη 
μας ότι έχουμε 4φυλλο φιτ και μάξιμουμ. Η αγορά 4 σπαθιά 
κιουμπίντ δείχνει ακριβώς αυτό και ο απαντητής, αν έχει ενδι-
αφέρον για σλεμ θα προχωρήσει. Προσοχή όμως, αν αγοράσει 
4 κούπες κάνει απλώς επαναληπτικό τράνσφερ για να αγορά-
σουμε εμείς τις πίκες.
Οι δάσκαλοι:
Μπαμπούλα Τ: 4&.  Υπεραποδοχή με μάξιμουμ και 4φυλλο.
Κορώνη Μ: 4&. Έχοντας μέγιστο και τετράφυλλο φιτ αγο-
ράζουμε 4&, αγορά κιουμπίντ, ώστε ο συμπαίκτης, με χέρι 
καλύτερο από μίνιμουμ, να διερευνήσει την πιθανότητα  σλεμ. 
Αν εκείνος αγοράσει 4$ είναι επανάληψη του τράνσφερ.
Μπόζεμπεργκ Κ.: 4&. Προφανώς δεν αγοράζουμε δικό μας 
χρώμα αλλά δείχνουμε 4φυλλο φιτ, μέγιστο άνοιγμα 2ΧΑ και 
cue bid σπαθί. Στη συνέχεια αγορά 4$ από το συμπαίκτη είναι 
(κατ΄αρχάς) επανάληψη του τράνσφερ.
Οι αναγνώστες: 
Γλέζος Φ: 4&. Υπεραποδοχή, μάξιμουμ και 4φυλλη υποστή-
ριξη
Κιαρούτζι Φ: 4&. Κιουμπίντ και ενδιαφέρον για σλεμ
Κότσης Γ. : 4&. Υπεραποδοχή στις πίκες. Δείχνει γερή 4φυλλη 
υποστήριξη στις πίκες, τον &Α και ενδιαφέρον για σλεμ. 
Μαλτέζος Π: 3#. Η συμβατική απάντηση ...
Τόγιας Σ: 3#. Περιοριζόμαστε καταρχήν στο επίπεδο 3 λόγω 
των αμφίβολων μπαζών σε κούπες και καρά...Ο συμπαίκτης 
μπορεί να’ ναι εντελώς αδύναμος.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 5 

# Κ98
$ AJ98
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Ζεύγη – AΔ στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1& πάσο 1$ πάσο

1# πάσο 2^* πάσο

3& πάσο ;

Ομάδες -  Όλοι  στη πρώτη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1# πάσο

3XA* πάσο ;

Ζεύγη – Όλοι στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1XA 2$ ;
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# ΑQ853
$ A5
^ Q764
& K3

# Q863
$ A3
^ A432
& K32

B

N
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* Tέταρτο χρώμα φόρσινγκ

* 4φυλλο+πίκα, 13-16 πόντοι

Κότσης Γ. : 4&. Έχω 15 HCP και 2 από κατανομή αλλά έχω 
2 χανόμενες στα καρά με το καλημέρα. Αν η Δ μου δείξει τον 
^Α, θα ψάξω το σλεμ με RKCB.
Γλέζος Φ: 4&. Κιουμπίντ για να δείξω το ρήγα σπαθί ξεκινώ-
ντας προσπάθεια για σλεμ.
Κιαρούτζι Φ: 4&. Θέλω να δω αν ο σύντροφος έχει κιου-
μπίντ στα καρά.
Τόγιας Σ: 4$. κοντρόλ πρώτου γύρου στις κούπες και εν-
διαφέρον για σλεμ.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 7

4& = 10, 3^ = 9, 3/4# = 8, 3ΧΑ = 6, 5&/ πάσο=5

Η αγορά 3 σπαθιά δείχνει 5φυλλο σπαθί και απουσία κρατήμα-
τος καρό. Αν ήθελε να δείξει ότι δεν έχει κράτημα αλλά 4φυλλο 
σπαθί θα αγόραζε 2 πίκες και αυτό δεν σημαίνει 6-5 σπαθιά 
πίκες (βλέπε και πρόβλημα 8). Συνεπώς η σωστή αγορά είναι 
4 σπαθιά.
Οι δάσκαλοι:
Μπόζεμπεργκ Κ.: 4&. Προβληματικό χέρι λόγω και της 
φύσεως του αγώνα (ζεύγη) διαθέτετε δυο αγορές το 4& 
(φόρσινγκ με φιτ σπαθί) και το 3^ (όπου εδώ δεν είναι κα-
θαρό ότι ζητάει μισό κράτημα, μπορεί να έχετε χέρι φόρσινγκ 
μανς με 5/5 στα κόκκινα). Αυτό που ξέρουμε από την αγορά 
είναι ότι ο συμπαίκτης έχει αξίες για μανς διότι απάντησε στο 
4ο χρώμα στο επίπεδο 3. Θα επιλέξω το 4& γιατί δείχνει κα-
λύτερα το χέρι μου και επιπλέον αφήνει την πιθανότητα του 
σλεμ ανοιχτή.
Κορώνη Μ: 3^. Με την απάντηση στο 4ο χρώμα ο συμπαί-
κτης αρνείται τρίφυλλο κούπα και κράτημα καρό. Με ομαλή 

4&/4$ = 10, 4# = 7, 4^ = 6, 4ΧΑ/6# = 5

Έχουμε 15 πόντους και θέλουμε να διαπιστώσουμε αν ο συ-
μπαίκτης μας έχει χέρι με ενδιαφέρον για σλεμ. Θα κάνουμε  
κιουμπίντ αγοράζοντας 4 σπαθιά αν έχουμε συμφωνήσει με 
τον συμπαίκτη μας ότι παίζουμε και κιουμπίντ δευτέρου γύ-
ρου, αλλιώς λέμε 4 κούπες. Το 4 σπαθιά είναι καλύτερο γιατί 
θα μάθουμε αμέσως αν ο δικός μας έχει κοντρόλ στο καρό, 
πράγμα απαραίτητο για να συνεχίσουμε.
Οι δάσκαλοι:
Μπόζεμπεργκ Κ.: 4&. Cue bid. Θυμηθείτε ότι μετά το φιτ 
νέο χρώμα δείχνει ενδιαφέρον για σλεμ. Επίσης είναι πολύ 
βολικό για τους συμπαίκτες να μην γίνονται cue bid μόνον 
1ου γύρου (Α ή σικάν) αλλά και 2ου (Κ ή σίνγλετον).
Κορώνη Μ: 4$. Με 15 πόντους κάνουμε μια προσπάθεια 
για σλεμ, κάτω από τη μανς, δείχνοντας την απουσία κοντρόλ 
πρώτου γύρου στα χαμηλότερα χρώματα. Αν ο συμπαίκτης δε 
συγκινηθεί μένουμε στις 4#.
Μπαμπούλα Τ: 4$.
Οι αναγνώστες:

2ΧΑ (Lebensohl)/ κοντρ (νέγκατιβ)/ 3$ = 10,
3ΧΑ = 8, 3#=6

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να αντιμετωπίσετε μια παρεμβολή 
μετά από άνοιγμα 1ΧΑ του συμπαίκτη σας. Ο απλούστερος είναι 
το κοντρ νέγκατιβ που μπορείτε να το κάνετε έιτε με βλέψεις για 
μανς, είτε συναγωνιστικά, αν έχετε λίγους πόντους. Βεβαίως αν 
θέλετε να τιμωρήσετε την παρεμβολή του αντιπάλου, πρέπει να 
περάσετε πάσο και τότε ο συμπαίκτης σας, αν και μόνο αν, έχει 
2φυλλο στο χρώμα της παρεμβολής, πρέπει να ξανανοίξει την 
αγορά με κοντρ, ώστε να σας δώσει την ευκαιρία να το μετατρέ-
ψετε σε τιμωρίας, όπως και στο κλασικό νέγκατιβ στο άνοιγμα 
1 σε χρώμα.
Οι δάσκαλοι:
Κορώνη Μ: 2ΧΑ (και μετά τα υποχρεωτικά 3& του συμπαί-
κτη 3#). Αλλιώς 3$ απευθείας. Ανάλογα με την παραλλαγή 
της σύμβασης Lebensohl που παίζουμε για να δείξουμε αγορά 
Στέιμαν για τις πίκες και παράλληλα κράτημα κούπα. Εάν δεν 
παίζουμε τη σύμβαση αυτή, η αγορά 3$ είναι ούτως ή άλλως 
επιτακτική και αντικαθιστά το Στέιμαν. Πολλοί παίκτες παί-
ζουν επίσης το κοντρ εδώ νέγκατιβ, οπότε υπάρχει και αυτή 
η εναλλακτική.
Μπόζεμπεργκ Κ.: 2ΧΑ. Η πιο πρακτική απάντηση είναι το 
3ΧΑ κάλλιστα όμως οι 4#, τα 5^ ή σλεμ στα προαναφερθέ-
ντα χρώματα μπορεί να είναι το κορυφαίο συμβόλαιο. Στην πε-
ρίπτωση αυτή βάζουμε σε λειτουργία τη σύμβαση Lebenshol 
με σκοπό να δείξουμε χέρι φόρσινγκ μανς με 4φυλλο πίκα και 
κράτημα στην παρεμβολή. Πώς το πετυχαίνουμε αυτό; Λέμε 
2ΧΑ (τράνσφερ για 3& και μετά την αποδοχή του συμπαίκτη 
αγοράζουμε cue bid στο χρώμα της παρεμβολής), αν τώρα 
είχατε το ίδιο χέρι χωρίς κράτημα κούπα θα αγοράζατε άμε-
σα 3$. Αξίζει τον κόπο να εντάξετε αυτήν τη σύμβαση στο 
αγοραστικό σας σύστημα για να μην πελαγώνετε όποτε οι 
αντίπαλοι παρεμβάλλονται μετά το 1ΧΑ.
Μπαμπούλα Τ: 2ΧΑ. Lebensohl.
Οι αναγνώστες:
Γλέζος Φ: Κοντρ. Νέγκατιβ, για να δείξω την 4φυλλη πίκα
Κιαρούτζι Φ: 3$. Στέιμαν με 9+ πόντους και 4φυλλη πίκα
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Οι 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. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1

Ζεύγη – Όλοι στη δεύτερη

B

N
AΔ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2 

Ομάδες -  Όλοι  στη πρώτη

B

N
AΔ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 3

 Ζεύγη – Όλοι στη πρώτη
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Ομάδες – ΑΔ στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1# πάσο

3# πάσο 4&* πάσο

4^* πάσο ;

# 10
$ AQJ987
^ KJ4
& A102

B

N
AΔ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 5

Ζεύγη – Όλοι  στη πρώτη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1&

πάσο 1$ ;
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Ομάδες -  Όλοι  στη πρώτη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1# πάσο 2# πάσο

3&* πάσο ;
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Ζεύγη – Όλοι στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1&

1$ πάσο ;
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# QJ3
$ KJ872
^ A43
& K5

20ος Διαγωνισμός

*  προσπάθεια για μανς (ή σλεμ) σε χρώμα που 
ζητάει κάλυψη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1^ πάσο

1# πάσο ;

Kιουμπίντ, ενδιαφέρον για σλεμ

Ζεύγη – Α-Δ στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1& πάσο

1$ πάσο 1# πάσο

2^* πάσο ;
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# KQ95
$ 32
^ 942
& AKJ9

* Tέταρτο χρώμα φόρσινγκ

2# = 10, 3&/2ΧΑ = 7

Κάνουμε τις ίδιες σκέψεις όπως και στο πρόβλημα 5. Δεν 
έχουμε κράτημα καρό και τίποτα σημαντικό να πούμε, κρα-
τάμε χαμηλά την αγορά λέγοντας 2 πίκες που δεν δείχνει 6-5, 
όπως εξηγήσαμε και προηγουμένως. Να σημειώσουμε εδώ 
ότι με 6-5 στο 4ο χρώμα φόρσινγκ απαντάμε με πήδημα, 
δηλαδή θα λέγαμε 3 πίκες.
Οι δάσκαλοι:

Μπαμπούλα Τ: 2#. Άχρηστη αγορά που χρησιμοποιείται για 
ένα χέρι προβληματικό, τέτοιου τύπου. 
Μπόζεμπεργκ Κ.: 2#. Δεν δείχνετε 6-5 (με 6-5 θα λέγατε 
3#), αλλά δείχνετε χέρι μίνιμουμ με 4-4 στα μαύρα χρώματα 
ή 4# - 5& (η απάντηση 3& όπως ήδη είπαμε δείχνει χέρι 
φόρσινγκ μανς).
Κορώνη Μ: 2#. Με ομαλή κατανομή, χωρίς τρίφυλλη κούπα 
ούτε κράτημα καρό η μοναδική μας επιλογή είναι να αγορά-
σουμε 2# που δείχνει ακριβώς 4-2-3-4 χωρίς κράτημα, ενώ 
θεωρητικά θα έπρεπε να δείχνει κατανομή 6-5 αλλά στις σπά-
νιες περιπτώσεις που σηκώνουμε χέρια με τέτοια κατανομή 
μπορούμε να αγοράσουμε διαφορετικά (π.χ.  3#).
Οι αναγνώστες: 
Γλέζος Φ: 3&. Δεν έχω κράτημα στο καρό, ούτε και 3φυλλη 
κούπα για υποστήριξη.
Τόγιας Σ: 3&. Ίσως όχι η καλύτερη προοπτική αλλά καλύτε-
ρη από μια αγορά τύπου 2ΧΑ που θα οδηγούσε τον συμπαίκτη 
στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν αξίες στα καρά...Τουλάχιστον 
έτσι δηλώνεται το 4-4 στα μαύρα χρώματα.
Μαλτέζος Π: 2ΧΑ. Άρνηση για κούπες (δεύτερη φορά). Ας 
διαλέξει ο συμπαίκτης το συμβόλαιο (σπαθιά, πίκες ή ΧΑ).

Καλύτερη βαθμολογία από τους αναγνώστες συγκέντρωσαν οι: 
Γ. Κότσης, Μ. Διπλούδη, Φ. Κιαρούτζι, Σ. Τόγιας, Φ. Γλέ-
ζος,  Χ. Χρήστου, Α. Τερζάκη, Π. Μαλτέζος.

Μαλτέζος Π: 3$. Κιουμπίντ. Η μανς, βάσει πόντων, είναι 
σίγουρη. Το συμβόλαιο θα καθορισθεί αργότερα, πιθανό-
τατα 3ΧΑ.
Τόγιας Σ: 2ΧΑ. Αγορά ρελέ για 3& και επαναδήλωση 3$ 
λειτουργεί ως Στέιμαν υποδηλώνοντας 4φυλλη πίκα και 
κράτημα στην κούπα (σύμβαση Lebensohl)
Κότσης Γ.: 2ΧΑ. Lebensohl. Υποχρεωτική απάντηση του 
ανοίξαντα 3&, οπότε αγοράζω 3$ που δείχνει κράτημα 
κούπα και 4φυλλη πίκα

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 8

*  σπλίντερ, 4 φύλλο φιτ,
11 έως 15 πόντοι από ονέρ
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Διοργανωτής : ΑΟΜΨ  / Grand Prix 23-25/5/2008 

Grand Prix 1-16

Κωτσιόπουλος Π

Βρούστης Β

Προκοπίου Ι

Παπυράκη Μ

Μαυρίκου Ε

Νικητόπουλος Γ

62,25

62,25

59,24

59,24

57,05

57,05

1-10

Σαμαρά Η

Σαμαράς Κ

Παπαιωάννου Ι

Παπαιωάννου Μαρ

Χακίμ Ν

Καπαγιαννίδου Ι

57,00

57,00

56,79

56,79

56,42

56,42

1-10

Βατσολάκη Ε

Θαμβόπουλος Α

Βάχαρη Α

Στουπάκη Ο

Κορδούτης Γ

Καρυώτης Α

58,57

58,57

58,30

58,30

58,15

58,15

Διοργανωτής: ΟΑΜΧΝ / 10-13/1/2008

Ζεύγη 1-16

Διαμαντίδης Ν - Παπαχατζής Ν

Ρούσσος Γ - Μαμιδάκη Λ

Κουφάκης Ε - Κουρκουνάκης Γ

Ορφανουδάκης Ν - Κωνστανταράκης Α

Παπαδάκης Ν - Σπανουδάκης Α

Βελαίτου Π -Μήτση Γ

65,10

59,07

58,72

56,98

54,40

52,95

1-5

Παχάκης Ν - Τζωρτακάκης Γ

Κατριτζιδάκης Κ - Δασκαλάκη Μ

Κιαρούτζι Φ - Κοκκολάκης Ε

Τζινάκης Ε - Ακασιάδης Ι

Φουντουλάκη Μ - Γιακουμάκη Μ

Παπαντίνοφ Ν - Κράμερ-Χοχ Μ

60,46

59,46

58,83

58,44

56,68

54,71

Διοργανωτής : ΑΟΜΨ / Grand Prix 20-22/06/2008

Grand Prix 1-16

Παπαπέτρος Γ

Πανόπουλος Κ

Δελημπαλταδάκης Η

Τζωρτζακάκη Ε

Συρακοπούλου Χ

Κυριακίδης Γ

60,27

58,46

58,28

57,64

57,64

57,56

1-10

Δόλκα Χ

Πουρνάρας Α

Αλεξίου Δ

Καπερώνη Ε

Καμάτσος Σ

Αναστασιάδου Α

Κυριακίδου Ε

59,78

59,78

59,55

59,13

59,13

58,81

58,81

1-7

Μαθιουδάκης Α

Χρήστου Ε

Μαντζώρου Μ

Παπανδρέου Δ

Σκούρα Ν

Παπαγιωτοπούλου Δ

Κούσιος Δ

60,98

57,14

57,14

56,36

56,36

55,05

54,27

Διοργανωτής: ΑΟΜΒ / Εκδρομικό ζευγών και ομάδων στη Τήνο / 27-29/6/2008

Ζεύγη 1-16

Λαγγουράνης Φ - Πανόπουλος Κ 

Βαγιανού Μ - Βαγιανός Γ

Παπαδοπούλου Ρ - Λαντζής Ι

Οικονόμου Λο - Χαριτωνίδης Π

Καρρά Λ - Μαρκίδου Μ.

Καλόγρη Μ - Μακρής Δ

Κατσαρέλη Ε - Σπανού Β

67,11

60,90

58,59

55,62

54,08

53,85

53,85

1-5

Τσόπελη Σ - Τσόπελης Ι

Κασιμάτης Βουτυράς Α - Ζήβα Α

Αδαμίδου Ζ - Ανδρουτσόπουλος Σ

Καλλά Α - Σκαρβέλης Γ

Μαρκεζίνη Α - Κάππου Π

Σπηλιοπούλου Β - Καρτάλος Δ

62,87

60,56

54,32

54,23

53,33

54,41

Ομάδες

1-6 Καλογρή Μ

Σταυρόπουλος Π

Λαντζή Λ

Αδαμίδης Ε 162,0

Μαρκίδου Μ.

Κορώσης Θ

Βογιατζόπουλος Σ

Καρύδης Α 162,0

Βαγιανός Γ

Βαγιανού Μ

Παπαδοπούλου Ρ

Λαντζής Ι

Παναγάκου Ε

Τρίπου Μ

158,0

Νικητές Εσωτερικών Πρωταθλήματων   

1 2 3
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Από  Μάιο έως Αύγουστο 2008ν   Σωματείων 

Διοργανωτής: ΑΣΝΒ / Grand Prix 27-29/06/2008

Grand prix 1-16

Ζαμπουότσκι Μ

Βιλλιώτη Σ

Μπρέσκα Τ

Μπίρμπας Ν

Χρονόπουλος Χα

Κεχαγιόγλου Φ

63,15

63,15

63,13

63,13

60,52

60,52

Διοργανωτής:ΟΑΜ-ΛΕ /  Εκδρομικό ζευγών και ομάδων

Ζεύγη 1-16

Ρούσσος Γ - Χατζηδάκης Ε

Κάτσαρης Ν - Βολιώτης Α

Χατζηδάκης Σ - Πανόπουλος Κ

Ιγγλέση Α - Τσαπίνος Γ

Δοξιάδης Κ - Σωτηρόπουλος Χ

Τσέβης Α - Νίκα Ρ

58,23

56,89

56,14

55,75

53,98

53,85

1-8

Παπαγεωργίου Θ - Σπάχος Ι

Νταγκλή Α - Δογάνη Δ

Σταματέλου Ν - Παπανικολάου Α

Διπλούδη Μ - Ρουσέας Β

Ιωαννίδου Υ - Δασκαλοπούλου Α

Νέιλλ Μ - Νέιλλ Ρ

58,61

54,58

53,48

53,27

52,58

52,21

Ομάδες

1-16 Πανόπουλος Κ

Λιακοπούλου Ε

Διαμαντίδης Ν

Βαγιανός Γ

Βαγιανού Μ

159,0

Οικονομόπουλος Γ

Χρηστίδης Θ

Γαρουφαλής Μ

Κτενίδης Π
154,0

Παπαχατζής Ν

Βελαίτου Π

Καλιακμάνη Α

Δασκαλάκης Μ
151,0

Διοργανωτής : ΡΟΜ  /  Παγκρήτιο πρωτάθλημα ζευγών και ομάδων / 4-10/7/2008 

Ζεύγη 1-16

Κουφάκης Ε - Μελισσουργάκης Γ

Μυρτάκη Ε - Κιούλπαλης Ι

Σκαλίδης Κ - Φρονιμάκης Ε

Σαλούστρος Γ - Χατζηδάκης Μ

Χαζηράκης Ε - Μπεμπλιδάκης Μ

Αντουράκης Η - Εφεντάκης Ν

62,96

57,61

56,84

55,78

54,86

54,23

1-8

Σίμου Ε - Kovacevic S

Κράμερ Χοχ Μ - Παπαντίνοφ Ν 

Αγγελιδάκη Ε. - Τριανταφύλλου Θ

Εμμανουηλίδου Δ - Τζινάκης Ε

Κεραμάρη Σ - Φλούρης Γ

Μπιτσάκη Μ - Γιαννάκας Α

60,02

58,93

54,17

54,16

50,54

48,49

Ομάδες

1-16

Μεραμβελλιωτάκης Α

Εργαζάκης Ν

Μελισσουργάκης Γ

Χαρωνίτης Ε

 

117,5

Κουφάκης Ε

Γεωργουλάκης Γ

Σαράτσης Φ

Φασουλάκης Κ
101,0

Σκαλίδης Κ

Φρονιμάκης Ε

Χατζηδάκης Μ

Σαλούστρος Γ 
98,5

1 2 3

1 2 3

Επιμέλεια: Ι. Σουβατζής
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Διοργανωτής: ΟΑΜΚΗ / Εκδρομικό ζευγών και Ομάδων στη Νεάπολη / 11-17/7/2008

Ζεύγη 1-16

Ρούσσος Γ - Μαμιδάκη Λ

Πανόπουλος Κ - Λαγγουράνης Φ

Πολίτου Α - Κοτρωνάρου Α

Βαγιανός Γ - Βρούστης Α

Γκουγιάννος Δ - Ζαμπουότσκι Μ

Δασκαλάκης Μ - Παπαχατζής Ν

63,81

60,80

58,78

57,64

55,77

54,98

1-8

Πιερράκος Π - Βάχαρη Α

Ψαλίδα Α - Πατεράκης Γ

Παπαιωάννου Ευ - Παπαιωάννου Λο

Πραποπούλου Κ - Τσουκαλά Γ

Μουλάκης Κ - Μουλάκη Ρ

Παπαγγελής Α - Παπαγγελή Β

61,06

53,33

52,14

50,52

50,20

50,13

1-5

Κολοκού Μ - Κολοκός Χ

Μανδραπήλια Τ - Χατζόπουλος Θ

Χριστοδουλόπουλος Ν - Μανδήλα Χ

Μπαλκίζας Α - Νικολάδου Α

Πανιάρας Η  - Πανιάρα Μ

Σιγανού Φ - Χατζιώτη Α

64,58

59,85

57,48

57,20

56,34

56,16

Ομάδες

1-16

Βαγιανός Γ

Βαγιανού Μ

Βρούστης Α

Βρούστη Τ
118,0

Ρούσσος Γ

Μαμιδάκη Λ

Λαγγουράνης Φ

Πανόπουλος Κ
107,0

Θεοτόκης Ν

Αντανασιώτη Ν

Τσατσά Α

Βελαίτου Π

Βλαχάκη Με

101,0

Ομάδες

1-8

Θεοδωράκη Α

Τζανετουλέα Λ

Κολοκός Χ

Κολοκού Μ

Ντατσάκη Α

Μήλα Μ

129,0

Μαρκίδου Μ.

Κορώσης Θ

Βογιατζόπουλος Σ

Καρύδης Α
120,0

Μανδραπήλια Τ

Χατζόπουλος Θ

Αναστασόπουλος Κ

Μπαλκίζας Α
115,0

Ομάδες

1-5

Πανιάρας Η

Πανιάρα Μ

Κοτταρίδη Η

Κρόκερ Ρ
135,0

Μανδήλας Ι

Δημητρίου Κ

Μανδήλα Χ

Χριστοδουλόπουλος Ν
128,0

Γεωργακοπούλου Ρ

Μπαμπάσικα Κ

Τσαμουσόπουλος Η

Τσαμουσοπούλου Β
110,0

Διοργανωτής:  ΟΠΑΦ - ΟΑΜ - ΛΕ / Grand Prix 18-20/7/2008

Grand prix 1-16

Παπακώστας Γ

Παπυράκη Μ

Προκοπίου Ι

Δελημπαλταδάκης Ν

Μανωλάς Ι

Παπακυριακόπουλος Γ

60,97

60,08

60,08

59,69

59,39

58,49

1-9

Βίγκος Β

Γράψα Α

Βρεττού Σ

Κορδούτης Γ

Καρυώτης Α

Τάγαρης Δ

Μοίρας Δ

61,24

61,24

60,32

59,23

59,23

55,06

55,06

1-6

Μουλάκη Ρ

Ιωάννου Α.

Νικολαίδης Π.

Λιάσκου Χ

Μαρκούρη Α

Γαβαλάς Μ

63,54

63,54

57,27

57,27

55,79

55,79

Διοργανωτής: ΑΣΝΒ / Grand Prix 25-27/7/2008

Grand prix 1-16

Βελώνη Α

Παπακονδύλης Ι

Κανναβός Π

Κούρος Λ

Βιρβιδάκης Β

Κορώνη Μ

63,23

63,23

61,14

61,14

60,89

60,89

1-9

Στρώνης Γ

Χατζοπούλου Λ

Κανδιώτη Φ

Πελτεκόπουλος Μ

Θαμβόπουλος Α

Λιόσης Γ

58,59

58,59

57,21

57,21

56,36

56,36

1-6

Παπανικολάου Αν

Δημητρίου Κ

Μουλάκη Ρ

Ιωάννου Α.

Μαρκούρη Α

Γαβαλάς Μ

61,96

61,96

57,97

57,97

56,48

56,48

Διοργανωτής: ΚΟΑΜ / Τριήμερο ζευγών 1-3/8/2008

Τριήμερο 

ζευγών

1-16

Κωνσταντόπουλος Δ - Θεοτόκης Ν 58,54

1 2 3

1 2 3

1 2 3
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Κοσκινάς Μ - Τσάμης Β

Κοτινάς Σ - Τριάντος Ν

Βρανίκα Χ - Χρυσικόπουλος Σ

Καρύδη Κ - Κουτσάκος Κ

Κούρκουλος Κ - Μπούνιας Σ

57,88

57,78

55,07

52,80

51,08

Διοργανωτής: ΟΠΑΦ / Grand Prix 1-3/8/2008

Grand prix 1-16

Βρούστης Β

Μανωλάς Ι

Παπαχατζής Ν

Παπυράκη Μ

Προκοπίου Ι

Οικονομόπουλος Γ

62,11

61,93

60,04

60,01

60,01

58,87

1-9

Πελτεκόπουλος Μ

Κανδιώτη Φ

Βίγκος Β

Γράψα Α

Δόλκα Χ

Πουρνάρας Α

61,50

61,50

60,08

60,08

59,29

59,29

1-6

Μπαλκίζας Α

Γεωργίου Α.

Παναγιωτοπούλου Δ

Λεφαλά Μ

Μουλάκη Ρ

Ιωάννου Α.

60,13

60,13

57,49

56,73

55,89

55,89

Διοργανωτής: ΑΟΜΨ /  Κύπελλο Καπαγιαννίδη 8-10/8/2008

Κύπελλο 1-16

Έιντι Μσ

Βρούστης Β

Παπυράκη Μ

Προκοπίου Ι

Λάμπρου Δ

Μπομπολάκης Σ

66,52

66,52

62,50

62,50

57,63

57,47

1-10

Τσοτσορός Ε

Παντελίδης Τ

Ιωαννίδου Ε

Γκούμας Λ

Καπετανάκη Ε

Πέρντι Μ

Πέρντι Λ

65,57

61,19

60,89

60,89

60,53

57,78

57,80

1-7

Δεμέστιχας Δ

Αιβαζοπούλου Μ

Αιβαζόπουλος Κ

Παπανδρέου Μ

Αλυσανδράτου Ε

Κεφάλα Μ

60,36

58,86

58,86

58,25

58,25

58,22

Διοργανωτής: ΑΟΜΧ / Grand Prix 22-24/8/2008 

Grand prix 1-16

Μιχαλάκου Κ

Σταματίου Ν

Μέλιας Β

Χατζημπαλής Μ

Σιδέρης Γ

Κορώσης Θ

62,21

62,21

60,71

60,71

58,60

58,60

1-6

Καίρη Ε

Καρούζου Β

Κατρίνης Μ

Χριστοδουλόπουλος Ν

Δημητρίου Κ

Σπανού Α.

59,77

59,77

59,11

59,11

58,35

58,35

Διοργανωτής: ΑΟΜΨ / Grand Prix 22-24/8/2008 

Grand prix 1-16

Βρούστης Β

Έιντι Μσ

Λάμπρου Δ

Παπακώστας Γ

Θεοδώρου Δ

Κόπκο Π

63,07

63,07

58,48

58,48

57,15

56,12

1-9

Τζιούφας Δ

Τσαπίνου Β

Πέρντι Λ

Πέρντι Μ

Σταματελάτου Π

Καμάτσος Σ

62,23

62,23

61,93

61,93

57,61

57,61

1-6

Κλήμη Σ

Χιώτης Π

Αιβαζοπούλου Μ

Αιβαζόπουλος Κ

Αθανασάτος Π

Μιχαηλίδης Μ

66,47

66,47

60,15

60,15

57,82

57,82

Διοργανωτής: ΟΑΜ-ΛΕ / Grand Prix 29-31/8/2008 

1-16

Ρούσσος Γ

Τσουμάνης Α

Γαρουφαλής Μ

Ζέης Α

Κοντομήτρος Κ

Παπακωνσταντίνου Λ

62,03

59,26

54,33

54,26

53,74

53,69

1-9

Καμπούρης Α

Παπαδόπουλος Θ

Πουρνάρας Α

Δόλκα Χ

Ζάχου Π

Τιτόπουλος Β

58,16

58,16

57,65

57,65

56,91

56,91

1-6

Ρίσβα Σ

Γουτάκη Α

Βασιλείου Α.

Λυμπέρης Κ

Γεωργίου Γ

Τσαμουσοπούλου Β

Τσαμουσόπουλος Η

58,21

58,21

57,34

55,16

55,16

54,36

54,40
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ΕΝΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αγαπητό περιοδικό, 

Θα ήθελα να προτείνω έναν μπριτζιστικό 

διαγωνισμό διαφορετικό από τους 

υπόλοιπους για τις κατηγορίες 16 έως 

1. Έχω σχετικά μικρή πείρα στο άθλημα, 

παρόλα αυτά πιστεύω ότι δεν μπορώ να 

λάβω μέρος σε αυτόν τον διαγωνισμό 

καθώς είμαι κατηγορία 0 και είμαι 

περήφανος για αυτό. Η συγκεκριμένη 

στήλη μπορεί άνετα να ονομαστεί 

“Διαγωνιστείτε με τους πρωταθλίους”

Πρόβλημα 1ο

Κρατάς σχεδόν της Παναγιάς τα μάτια 

και ο συμπαίκτης ανοίγει μία κούπα. 

Δυστυχώς έχεις τρίφυλλο και δεν μπορείς 

να χρησιμοποιήσεις τα δύο χωρίς Jacoby 

οπότε λες δυο καρά με τους 14 πόντους 

από ονέρ. Οι αντίπαλοι πάνε πάσο βέβαια, 

που αλλού να πάνε, και ο συμπαίκτης 

ανεβαίνει στις 3 κούπες. Ανάβουν τα 

συστήματα, ρωτάς άσους και σου δίνει 

τρεις, και δύο εσύ πέντε. Δεν ρωτάς 

ρηγάδες, τι να κάνουμε συμβαίνουν και 

αυτά, και πας το μικρό σλεμ. Μετά από μια 

“εκπληκτική” εκτέλεση το αποτέλεσμα 

είναι μία κάτω, ενώ ήταν τραβηχτό μεγάλο 

σλεμ. Εσύ τι κάνεις;

ÃñÜììáôá áíáãíùóôþí
Από την συναθλήτριά μας κα Ελένη Ιω-

αννίδου πήραμε την παρακάτω επιστο-

λή την οποία δημοσιεύουμε μαζί με την 

απάντηση του συντάκτη μας, επίσημου 

διαιτητή της ΕΟΜ, Δ. Τόγια.

Αξιότιμοι κύριοι, 

Από 16/05 έως 18/05/08 έλαβα μέρος στο 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών στα 

εντευκτήρια του ΑΣΑΕ μαζί με τον παρτε-

νέρ μου κ. Γκούμα Λάζαρο.

Ξημερώματα Κυριακής παρουσίασα συ-

μπτώματα τροφικής δηλητηρίασης που 

συνοδεύτηκαν από ταχυπαλμίες και υψη-

λή αρτηριακή πίεση.

Ως εκ τούτου την Κυριακή το πρωί αν και 

ξύπνησα δεν μπορούσα να σηκωθώ από 

το κρεβάτι και να πάω στον αγώνα. Ο 

παρτενέρ μου έπαιρνε τηλέφωνο από το 

πρωί στον όμιλο αλλά κανείς δεν σήκωνε 

το τηλέφωνο. Ίσως το μόνο μας λάθος 

ήταν ότι δεν σκεφτήκαμε να πάρουμε 

κάποιον ανώτερο ιεραρχικά να μας πει τι 

πρέπει να κάνουμε.

Όταν βγήκαν τα αποτελέσματα είδαμε ότι 

είχαμε πάρει αρνητικά, και όταν ρώτησα 

την ομοσπονδία το γιατί, μου είπαν λόγω 

κανονισμού, ο οποίος όμως όπως έμαθα 

δεν ισχύει αν ένα ζευγάρι απουσιάσει 

αλλά παίζει σε τελικούς.

Θα ήθελα να ρωτήσω όμως γιατί υπάρ-

χουν 2 μέτρα και 2 σταθμά, όπως επίσης 

τι θα είχε γίνει αν όντως είχα έρθει και η 

κατάσταση μου είχε επιδεινωθεί, θα μας 

επέβαλαν μεγαλύτερη ποινή για παρακώ-

λυση του τουρνουά; Επίσης σε περιφερει-

ακά τουρνουά αν κάποιος αρρωστήσει τι 

γίνεται αν δεν μπορεί να βρει παρτενέρ; 

Και πληρώνει μεταφορικά και συμμετοχή 

και τιμωρείται αν αρρωστήσει;

Επίσης σε τελικό Πανελληνίων Ζευγών 

πέρυσι 2 ζευγάρια που πέρασαν στον 

τελικό όχι μόνο δεν εμφανίστηκαν αλλά 

δεν μπήκαν ούτε στον κόπο να τηλεφω-

νήσουν με αποτέλεσμα το τουρνουά να 

αρχίσει με πέραν της μισής ώρας καθυ-

στέρηση και αυτό χάρη στις υπεράνθρω-

πες προσπάθειες του Διαιτητή που ανα-

γκάστηκε να βγάλει νέα κίνηση.

Αυτό που θέλω να πω πολύ απλά τε-

λειώνοντας είναι ότι θεωρώ άδικη την 

τιμωρία μας. Είμαστε σε αυτό τον χώρο 

όλοι μας ανεξαιρέτως κατηγορίας γιατί 

το αγαπάμε αυτό το άθλημα, παρόλα 

τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε 

συχνά. Όταν κάποιος από εμάς δηλώνει 

ότι δεν μπορεί να παίξει πραγματικά δεν 

μπορεί.

Αναγνωρίζουμε την άγνοια μας στο κα-

ταστατικό της ΕΟΜ αλλά αυτό δεν πρέπει 

να είναι αιτία μιας τόσο αυστηρής ποι-

νής. Το ήθος μας και η στάση μας από την 

αρχή στον χώρο αυτό είναι συνήγοροι 

των όσων προανέφερα.
Μετά τιμής 

Ιωαννίδου Ελένη

Αγαπητή κα Ιωαννίδου

Σε απάντηση της επιστολής σας θα προσπα-

θήσω να σας εξηγήσω ορισμένα πράγματα τα 

οποία πιστεύω ότι θα σας βοηθήσουν να κατα-

λάβετε πως λειτουργούν οι κανονισμοί.

Θα ήθελα να σας διευκρινίσω ότι το να μη λάβει 

μέρος κάποιος σε κάποια ημερίδα ενός Πανελ-

ληνίου Πρωταθλήματος έχει σαν αποτέλεσμα τα 

εξής δύο πράγματα:

 Α) Την κατάταξη του στη Βαθμολογία. Αυτό 

δυστυχώς δεν μπορεί να αλλάξει με τίποτα και ο 

κανονισμός είναι σαφής. Όποιος δεν προσέλθει 

σε κάποια ημερίδα ή προσέλθει και αποχωρήσει 

κατά την διάρκεια του αγώνα, κατατάσσεται 

τελευταίος στην συγκεκριμένη ημερίδα με 

ποσοστό 1% λιγότερο από τον προτελευταίο. 

Αυτό δεν θεωρείται τιμωρία, και εφαρμόζεται 

σε οποιαδήποτε περίπτωση, άσχετα με το αν 

είναι δικαιολογημένη η όχι η απουσία του. Το 

αν θα λάβει αρνητικά ή όχι εξαρτάται πλέον 

από το αν είναι δικαιούχος αρνητικών βαθμών 

νίκης ή όχι και από τίποτα άλλο. Είναι πρακτικά 

και τυπικά αδύνατο να εφαρμοστεί οτιδήποτε 

άλλο, το οποίο να εξετάζει ξεχωριστά κάθε 

περίπτωση. Στους τελικούς των Πανελληνίων 

Πρωταθλημάτων που γίνονται σε στάδια, επει-

δή μετά τον τελευταίο στην κατάταξη, θεωρείται 

ότι ακολουθούν όλοι οι αποκλεισθέντες από το 

προκριματικό στάδιο, δεν υπάρχουν δικαιούχοι 

αρνητικών βαθμών νίκης.

Β) Το να μην προσέλθει κάποιο ζεύγος σε κάποια 

ημερίδα οιουδήποτε πολυήμερου αγώνα αποτε-

λεί ταυτόχρονα και πειθαρχικό παράπτωμα αν 

δεν υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Κανονικά 

θα έπρεπε κάθε τέτοια περίπτωση να αποστέλ-

λεται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο να 

ζητάει από το ζεύγος να προσκομίζει έγγραφα 

που να αποδεικνύουν τους λόγους ανωτέρας 

βίας που τους έκαναν να μη λάβουν μέρος στον 

αγώνα, όπως είχαν υποχρέωση να κάνουν, κάτι 

το οποίο δεν έχω δει να γίνεται ποτέ στα όσα 

χρόνια ασχολούμαι με το Αγωνιστικό Μπριτζ 

και το οποίο πολλές φορές δημιουργεί αδικίες, 

αφού υπάρχουν και περιπτώσεις που κάποιοι 

δεν λαμβάνουν μέρος στη 3η ημερίδα επειδή 

μάλωσαν με τον συμπαίκτη τους ή επειδή δεν 

πήγαν καλά στις δύο πρώτες ημερίδες. 

Από τα παραπάνω πιστεύω ότι καταλαβαίνετε 

πως ήταν αδύνατον να αποφύγετε  τους αρνητι-

κούς βαθμούς διάκρισης και αν υπάρχει κάποια 

αδικία στην εφαρμογή των κανονισμών αυτή 

αφορά το πειθαρχικό σκέλος, στο οποίο εσείς, 

ούτως ή άλλως, δεν τιμωρηθήκατε.

 Φιλικά

Δημ. Τόγιας

συνέχεια στη σελίδα 30
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α. Βάζεις τις φωνές.

β. Παραδίδεις μάθημα.

γ. Αναλύεις διεξοδικά τα χέρια της 

ομάδας και των αντιπάλων.

δ. Βρίζεις τα θεία.

ε. Όλα τα παραπάνω.

στ. Το μπριτζ είναι ένα ευγενικό άθλημα, 

κατανοείς ότι ο συμπαίκτης σου δεν 

είναι ο Blackwood και ήταν απλώς μια 

κακή στιγμή στο παιχνίδι, ήρθαμε να 

ευχαριστηθούμε όχι να σκοτωθούμε, 

κλείνεις τα χαρτιά ήρεμα και πας για την 

επόμενη διανομή.

Πρόβλημα 2ο

Έχεις βρει φιτ στις κούπες, πάντα 

κούπες σκέφτεσαι σήμερα παίζουμε, 

με παρεμβολή του συμπαίκτη, και οι 

αντίπαλοι επιμένουν και πάνε 3ΧΑ (για 

την ακρίβεια είναι χωρίς ελπίδα). Κρατάς 

τρίφυλλο βαλέ κούπα, επτάφυλλο 

άσσο πίκα και άλλα τρία φύλλα να 

συμπληρώνεται το χέρι. Βγαίνεις μικρό 

πίκα και...

α. Το πρόσωπο του συμπαίκτη 

παραμορφώνεται και προς στιγμή 

νομίζεις ότι έχει πάθει εγκεφαλικό.

β. Ο συμπαίκτης αρχίζει και μουρμουρίζει 

ένα συνεχόμενο τάντρα και έχεις την 

υποψία ότι χρησιμοποιεί τα λίγα βούντου 

που έμαθε στο τελευταίο ταξίδι στην 

Αϊτή για να σε στείλει στον κάτω κόσμο 

αδιάβαστο.

γ. Ο συμπαίκτης σηκώνεται και φεύγει, 

αφήνοντας σύξυλο εσένα και του 

αντιπάλους.

δ. Το α. και μετά το β.

ε. Το α. και μετά το γ.

στ. Ο συμπαίκτης σου σε σέβεται και δεν 

σε ρεζιλεύει μπροστά στους αντιπάλους, 

άλλωστε αυτός ήταν που έβαλε μέσα το 

σίγουρο σλεμ.

Όλες οι απαντήσεις στο παραπάνω δια-

γωνισμό είναι ευπρόσδεκτες, ακόμη και 

απαντήσεις που δεν έχω σκεφτεί και που 

περιλαμβάνουν σύνεργα βασανιστηρίων, 

έλλειψη ευγένειας, σύνδρομο ανωτερό-

τητας ή/και κατωτερότητας, σύνδρομο 

“ο Στέφανος δεν θα το έκανε ποτέ αυτό”, 

εξωτικές ερωτικές στάσεις και ότι μπορεί 

να σκεφτεί ο διεστραμμένος νους του αν-

θρώπου.
Κωνσταντίνος Τσιλιγκίρης

[antepenult@gmail.com]

Εξασκηθείτε στην εκτέλεση
Λύσεις των προβλημάτων (από τη σελίδα 19)

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1 (**)

# 83
$ K5
^ K742
& QJ963

# KJ65
$ 1094
^ QJ106
& 82

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# Q1094
$ A8
^ 983
& A1054

# A72
$ QJ7632
^ A5
& K7

# AK
$ AQ965
^ AKQJ
& K6

# 10943
$ J84
^ 107
& Q1073

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 6
$ K102
^ 95432
& 9842

# QJ8752
$ 73
^ 86
& AJ5

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2 (**)

Ένας εκτελεστής πήρε το καρό με τον Άσσο στο χέρι του και δοκίμασε για μια κοφτή πίκα στο 

μορ, παίζοντας τον #Α και μετά μικρή πίκα. Κέρδισε η Ανατολή και επιτέθηκε με τον $Α και 

δεύτερο ατού και έτσι εξαφανίστηκε η δυνατότητα για κόψιμο πίκας. Όταν η Ανατολή κέρδισε 

με τον &Α, η άμυνα πήρε άλλη μια πίκα και το συμβόλαιο έπεσε μία μέσα.

Ο Νότος έπρεπε να παίξει μικρή πίκα στη δεύτερη λεβέ, ώστε να διατηρήσει τον έλεγχο στο 

χρώμα. Αν η Ανατολή παίξει Άσσο ατού και ατού, ο Νότος ξεμπλοκάρει τον Ρήγα ατού του 

μορ (!), κερδίζει το δεύτερο ατού στο χέρι του και παίρνει το τελευταίο ατού. Τότε πετυχαίνει 

δεύτερη λεβέ στα σπαθιά, ακόμα και αν οι αντίπαλοι αφήσουν μια φορά έξω τον &Α, αφού έχει 

ακόμα κατέβασμα τον ^Κ.

Αν αντίθετα η Ανατολή, αντί να παίξει ατού, τινάξει το κατέβασμα του καρό, ο Νότος πετυχαίνει 

να κόψει πίκα στο μορ.

Εφόσον τα ατού δεν είναι 5-0, το χέρι έχει 6 λεβέ από πίκα, 4 από καρό, 2 από σπαθί και τον $Α, 

σύνολο δεκατρεις. Ας μη γίνουμε πλεονέκτες, λοιπόν, και ας κερδίσουμε την αντάμ με τον &Κ, για 

να έχουμε ανέβασμα το &6 προς τον &A, όταν παίξουμε ΑΚ ατού. 

Αν πάμε για τη… “14η” λεβέ και βάλουμε μικρό σπαθί από τον μορ, «κολλάμε» στο μορ και 

κινδυνεύουμε να μην μπορέσουμε να κάνουμε τις 13 λεβέ που χρειαζόμαστε, βάζοντας το σίγουρο 

συμβόλαιο μέσα. Στην περίπτωση του διαγράμματος π.χ. αν επιχειρήσουμε να ανέβουμε κόβοντας 

το τρίτο καρό η Δύση θα πανωκόψει (προφανώς, αν κόψουμε με μεγάλο ατού θα προάγουμε λεβέ 

στα ατού στη Δύση). 

Ομάδες. Όλοι στη δεύτερη  
Μοίρασε ο Νότος

Ομάδες. Β/Ν στη 2η
Μοίρασε ο Βορράς

Νότος Δύση Βορράς Ανατολή

2& πάσο

2# πάσο 3$ πάσο

3# πάσο 4XA πάσο

5^ πάσο 5$* πάσο

5XA** πάσο 7# όλοι 
πάσο

Αντάμ: &3

* Ερώτηση της Ντάμας ατού, 

** την έχει, χωρίς Ρήγα

Αντάμ: ^Q

Νότος Δύση Βορράς Ανατολή

1$ πάσο 1XA πάσο

2$ πάσο 3$ πάσο

4$ Όλοι πάσο
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Το  ôñåëü μπριτζόλεξο

Τασία Mπαμπούλα

Mαυρίστε 14 τετράγωνα

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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Λύ
ση

 π
ρο

ηγ
ού

με
νο

υ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 

1. Ρωτάει άσσους

2. Τη μαζεύεις απ’ το δέντρο κι 
απ’ το χώμα, όχι όμως απ’ το 
σώμα - Ρωτάει τον τρόπο

3. Ανοίγει την αγορά στο 
τέσσερα με τράνσφερ - 
Υποθέτει αρχαιοπρεπώς

4. Οργανισμός για... 
δεκατριάρια - Η πρώτη 
βόλτα

5. Έτσι αρχίζεις να... 
χλομιάζεις - Ο Αίολος είχε 
πολλά, εδώ ένα - Αν το 
προφέρεις συγκεντρώνει 
ηλικιωμένους

6. Κλασικό και συνήθως ξύλινο 
- Με το “γα” λεπτή γραμμή, 
με το “μα” στίχοι ασορτί 

7. Δαγκωμένο πτι φουρ - Δεν 
πρόλαβε να ...ραδιουργήσει

8. Τόσα φύλλα δείχνει το λιμό 
στο φυσικό μέτρημα - Έτσι 
θα μας χαιρετίσουν αν πάμε 
κάπου που δεν έχουμε πάει 
με την Πρωτοψάλτη

9. Το 2 καθέτως β ανάποδα 
- Εκ των ουκ .... 

10. Δεν είμαι αναίσθητος 
(ρήμα)

ΚΑΘΕΤΑ 

1. Εξάφυλλο και πάνω χρώμα 
χαρακτηρίζει το χέρι

2. Όχι περίπλοκο - Λέξη που τη 
γιορτάζει το έθνος

3. Το “μάλε” μάλε βράσε - Το 
θέλει το οκτάωρό του

4. Ρέγκες και λακέρδες και 
σαρδέλες 

5. Μάρκα Αυτοκινήτου - 
Σύνθετο άρθρο χωρίς τελικό 
γράμμα - Πρώτη ποιότητα

6. Μεταμόρφωση της...
Ναστάζια Κίνσκυ (υποκ) 
- Ατελείωτη...Άννα

7. Υπάρχουν και αρωματικά 
- Χαϊδευτικό του Λεωνίδα

8. Πρόθεση με απόστροφο 
- Το ψάχνουν οι ξένοι για να 
...μείνουν

9. Τον μνημονεύουμε στους 
κατακλυσμούς - Επικείμενη 
κρίση

10. Του νόμου είναι μεγάλη μα 
εδώ ομορφαίνει το... κεφάλι 
(ουδετ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Α Π Ε Ρ Γ Ο Σ ■ Π Ε

 2. Σ Α Ν Τ Ι Γ Υ ■ Α Ξ

3. Κ Ι Τ ■ Α Α Ρ Ω Ν ■

4 Ο Δ Ο Ν Τ ■ Τ Ρ Τ ■

5. Π Α Λ Ι Ρ Ρ Ο Ι Ε Σ

6. Α Κ Η ■ Ο Ε ■ Ω Ρ Α

7. ■ Ι Σ ■ Σ Τ Α Ν Η ■

8. Σ ■ ■ Κ Ο Ρ Μ ■ Μ Τ

9. Ο Μ Ο Ρ Φ Ο Ν Ι Ο Σ

10 Κ Α Λ Α Ι ■ Ο Ρ Σ Ε



31

ÐåñéöÝñåéá

Ðñüãñáììá Óùìáôåßùí

Áãùíéóôéêü ðñüãñáììá

ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2008 - ÌÁÚÏÓ 2009

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΑΕΠΜΑ Ζεύγη 1-5 19.00

ΑΟΑΦ Ζεύγη Όπεν 20.30

ΑΟΜ Ζεύγη 1-9 (αθροισμα 19) 19.30

ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν 20.00

ΑΟΜΨ Ομάδες 1-10 και 1-8 20.00

ΑΟΤ Ομάδες 1-10, Ζεύγη 1-5 20.00

ΑΣΑΕ Ομάδες Όπεν με άθροισμα
 36 και Ομάδες 1-7 19.15

ΟΑΜ-ΛΕ Ομάδες 1-10 με άθροισμα 40
 και 1-5 άθροισμα 20 20.30

ΟΑΜΚΗ Ομάδες 1-6 και 1-11 20.30

ΟΑΜΠΕΙ Ζεύγη με άθροισμα 18 20.15

ΟΠΑΦ Ομάδες Όπεν  20.30

ΤΡΙΤΗ

ΑΕΠΜΑ Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 19.00

ΑΟΜ Zεύγη 1-8 (ταυτ.) 19.30 

 Ζεύγη όπεν (ταυτ.) 20.30

ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν  10.15 

 Ομάδες 1-11 20.00

ΑΟΤ Ζεύγη όπεν (ταυτ.) 20.15

ΑΣΑΕ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) - 
 Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 19.15

ΑΣΝΒ Ζεύγη Όπεν 20.30

ΟΑΜ-ΛΕ Ομάδες Όπεν και 1-8 άθροισμα 32 20.30

OAMKH Ζεύγη 1-8 (ταυτ.) 19.30 

Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30

ΟΑΜΠΕΙ Ομάδες Όπεν  20.15

ΟΠΑΦ Oμάδες 1-9 και 1-6 20.30

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΑΟΜ Ομάδες 1-11 20.30

ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00

ΑΟΤ Ζεύγη όπεν (ταυτ.) 20.15

ΑΟΜΨ Ζεύγη 1-8 19.30 

 Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30

ΑΣΑΕ Ομάδες Όπεν με άθροισμα 36
 και Ομάδες 1-7 19.15

ΟΑΑ Ζεύγη όπεν 10.15

ΟΑΜ-ΛΕ Ζεύγη 1-9 20.30

ΟΑΜΚΗ Ζεύγη όπεν 10.30 

 Ζεύγη 1-6 19.30 

 Ομάδες Όπεν 20.30

ΟΑΜΠΕΙ Ομάδες 1-9 (άθροισμα 36) 20.15

ΟΠΑΦ Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) και 1-6 20.30

ΠΕΜΠΤΗ

ΑΕΠΜΑ Ομάδες 1-6 και 1-9 19.00

ΑΟΜ Ζεύγη 1-8 20.00 

 Ομάδες όπεν 20.30

ΑΟΜΒ Ομάδες Όπεν 20.00

ΑΟΤ Ομάδες 1-11 και Ομάδες 1-5 20.00

ΑΟΜΨ Ομάδες 1-8 και Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30

ΑΣΑΕ Ομάδες Όπεν με άθροισμα 32
 και Ομάδες 1-11 19.15

ΟΑΑ Ζεύγη όπεν 18.15

ΟΑΜΚΗ Ομάδες 1-9 20.30

ΟΑΜ-ΛΕ Ομάδες 1-9 άθροισμα 36
 και Ομάδες 1-6 20.30

ΟΑΜΠΕΙ Ζεύγη Όπεν 20.15

ΟΠΑΦ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν 20.00

ΑΟΤ Ζεύγη όπεν  19.00

ÁôôéêÞ ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν 10.30 

 Ζεύγη Όπεν 20.30

ΟΑΜΚΗ Ζεύγη Όπεν  20.30

ΟΑΜ-ΛΕ Ζεύγη με άθροισμα 20 20.30

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν 18.30

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΟΜ Ζεύγη Όπεν με Χάντικαπ  18.30

ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν 19.00

ΑΟΤ Ζεύγη Όπεν 19.00

ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν - Ζεύγη 1-8 19.30

ΑΣΑΕ Ζεύγη Swiss Όπεν 19.15

ΟΑΜ-ΛΕ Ζεύγη 1-10 άθροισμα 20 19.00

ΟΑΜΚΗ Ζεύγη Όπεν με Χάντικαπ - Ζεύγη 1-6 19.00

ΟΠΑΦ Ζεύγη 1-8 19.00

ΑΜΙ - Ιωάννινα

Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.00

Παρασκευή Ζεύγη Όπεν 20.00

ΑΟΜΜ - Βόλος

Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 19.00

Τετάρτη Ζεύγη όπεν (ταυτ.) 19.00

ΑΟΜΧ - Χαλκίδα

Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.30

Τετάρτη Ζεύγη Όπεν 20.30

Σάββατο Ζεύγη Όπεν 11.30

ΙΟΘ - Θεσσαλονίκη

Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30

ΚΟΑΜ - Κέρκυρα

Δευτέρα Ζεύγη και Ομάδες Όπεν 18.00

Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 19.30

Κυριακή Ομάδες Όπεν 18.30

ΛΑΜΘ - Θεσσαλονίκη

Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 21.00

ΟΑΜΘ - Θεσσαλονίκη

Τρίτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ) 20.30

Πέμπτη Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 20.30

ΟΑΜΚ - Καλαμάτα

Δευτέρα Ομάδες Όπεν 21.00

Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 21.00

ΟΑΜΛ - Λάρισα

Τετάρτη Ζεύγη όπεν (ταυτ.) 21.00

ΟΑΜΡ - Ρόδος

Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 21.00

Τρίτη Ομάδες 1-8 21.00

Τετάρτη Ζεύγη Όπεν 21.00

Πέμπτη Ομάδες Όπεν 21.00

ΟΑΜΣ - Σέρρες

Δευτέρα Ομάδες Όπεν 20.30

Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30

ΟΑΜΧΝ - Χανιά

Δευτέρα Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 20.00

Τετάρτη Ζεύγη Όπεν 19.30

ΠΟΑΜ - Πάτρα

Δευτέρα Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 21.00

Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 21.00

Παρασκευή Ομάδες Όπεν 20.30

ΡΟΜ - Ρέθυμνο

Δευτέρα Ομάδες Όπεν 20.00

Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30

ΠΛΗ - Ηράκλειο

Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

5-7
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 

Κατηγοριών (τελικός)
9, 

12-14

12-14

ΑΣΑΕ (Κύπελλο Τρικουράκη, 4ήμερο)

ΟΑΜΛ  (Θεσσαλικό Grand-Prix)

15-16 ΑΟΑΦ  (Εορταστικό)

19-21
ΟΠΑΦ  (Εορταστικό)

ΑΟΜ  (Εορταστικό)

26-28 ΑΟΜΒ  (Εορταστικό)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

2-4 ΟΑΜΚΗ (4 Ιανουαρίου Μαραθώνιος)

9-11 *ΑΣΑΕ – ΟΠΑΦ  Ομαδες Όπεν & 1-9

16-18
 ΑΟΤ  Κύπελλο Νικολαΐδη

(Grand- Prix)

23-25
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών 

(προκριματικός)

30-1/2
ΑΕΠΜΑ

ΑΟΜ - ΟΑΜΠΕΙ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009

6-8
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών 

(τελικός)

13-15 *ΟΑΜ - ΑΟΤ

20-22
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ομάδων 

(προκριματικός)

27-2/3

ΟΠΑΦ 

ΑΟΑΦ-ΑΟΜ

ΑΟΤ-ΑΣΑΕ

ΑΟΜΧ                     Καθαρή Δευτέρα

Κυριακή Ομάδες  Όπεν  19.30

ΣΑΜΟΣ - Σάμος

Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.00

Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30

ΣΛΑΜ - Λέσβος

Δευτέρα Ζεύγη εναντίον
 του μέσου όρου 20.30

Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30

Παρασκευή Ζεύγη Όπεν 20.30

XOM - Χίος

Δευτέρα Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 20.00

Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00
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[venue] GRAND HOTEL PALACE

THESSALONIKI26April
May4

[ regist rat ions -  hote l  reservat ions]
[ te l .]  +30 2310.865.778  [e-mai l]  in fo@gamesfest iva l .com

[off ic ia l  hote ls]  Grand Hotel  Palace 5*  & Capsis  Hote l  4*
[on- l ine reservat ions]  www.eventravel .net

w w w . g a m e s f e s t i v a l . c o m

5th

2009


