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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 / η 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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Γειά σου φίλε, 

Σου γράφω από την όμορφη Χίο που ήρθα για δουλειές 

& σου ‘χω νέα: Βρήκα που θα κάνουμε φέτος  τις διακοπές

μας & μάλιστα νωρίς νωρίς ... Τα παιδιά του Χιώτικου 

Ομίλου Μπριτζ διοργανώνουν φέτος τον Ιούνιο το Περιφερειακό 

Πρωτάθλημα Νήσων Αιγαίου. Να έρθουμε οπωσδήποτε!

 Έχουν ετοιμάσει τα καλύτερα.

19-21 Ιουνίου έχει ζεύγη & 22-23 ομάδες. Να μείνουμε και

για τα δυό, έτσι; Κανόνισε εισιτήρια τώρα που είναι φτηνά. 

Το πρωΐ θα πλατσουρίζουμε στις παραλίες, θα φάμε το φρέσκο 

ψαράκι μας, θα πιούμε τα ουζάκια μας, ε να παίξουμε 

και το μπριτζάκι μας. Μπορεί και η γυναίκα σου να παίξει στο 

μαθητικό με τη Κικούλα... Στους Χιώτες πάμε δυό-δυό.

                    
                    

           Φιλιά σε όλους, Γιώργος

PH
O
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secretariat@hellasbridge.org
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e-mail: annylk@opaf.org
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Συντακτική ομάδα
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Νίκος Ασμενιάδης. 
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Φωτογραφικό αρχείο ΕΟΜ

Αrt Director
Αιμιλία Μπονέλη
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του περιοδιοκού, χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.
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Ôï ãñÜììá 
ôïõ ðñïÝäñïõ

Ένα από τα θέματα που απασχόλησε κατά καιρούς και συνεχίζει να απασχολεί 
αρκετά τακτικά το ΔΣ της Ομοσπονδίας είναι το θέμα της τυπικής νομιμότητας 

των σωματείων – μελών της.

Είναι γνωστό ότι για να είναι ένα σωματείο νόμιμο δεν αρκεί να έχει αναγνωρισθεί 
από το πρωτοδικείο, αλλά θα πρέπει αφού είναι υποχρεωμένο, να έχει λάβει Αριθμό 
Φορολογικού Μητρώου από την αρμόδια εφορία, να τηρεί βιβλία και τα απαραίτη-
τα παραστατικά και φυσικά να τα έχει θεωρημένα από την αρμόδια Νομαρχία.

Αυτό συνεπάγεται πως οφείλει να τηρεί ορθά και με τις κατάλληλες εγγραφές ενη-
μερωμένα τα βιβλία του όπως και όλες τις δοσοληψίες που εκτελεί. Το γράμμα του 
Νόμου ίσως είναι πολύ πιο τυπικό και οδηγεί στην τήρηση των λογιστικών με τον 
απαραίτητο φοροτεχνικό. Είναι βέβαια κατανοητό ότι όταν αρκετά σωματεία έχουν 
πρόβλημα οικονομικής επιβίωσης κάτι τέτοιο φαντάζει ενδεχομένως εξωπραγμα-
τικό.

Εκείνο όμως που θα πρέπει να γίνει κατανοητό είναι η σωστή ακολουθία των εγ-
γραφών, αναφορικά με τα έσοδα και τα έξοδα που πραγματοποιούνται. Έσοδα 
από αγώνες κατά κύριο λόγο και έξοδα όπως ενοίκιο, κοινόχρηστα, έπαθλα και, 
ιδιαίτερα σημαντικό, διαιτητές αγώνων. Άλλωστε, ακόμη και αν κάποιος σκεφθεί να 
επιχειρήσει να συνεισφέρει σε κάποιο σωματείο μίας μορφής οικονομική ενίσχυση 
ή χορηγία, αυτόματα μπορεί να υπάρξει πρόβλημα, αφού ο όμιλος πιθανώς θα υπο-
χρεωθεί να επιδώσει επίσημο παραστατικό για μία τέτοια είσπραξη.

Νομίζω ότι το θέμα είναι αρκετά σοβαρό και βρίσκεται στις προθέσεις του ΔΣ της 
ΕΟΜ να συγκαλέσει μία άτυπη σύσκεψη των σωματείων - μελών της, ώστε το θέμα 
να συζητηθεί διεξοδικότερα και να ληφθούν κάποιες αποφάσεις που θα επιφέρουν 
αφενός μία κοινή αντιμετώπιση του θέματος και αφετέρου μία νομότυπη λειτουρ-
γία των ομίλων.

Μην ξεχνάμε ότι εξίσου σοβαρό θέμα είναι και αυτό των διευθυντών αγώνων, αφού 
θα πρέπει οι συναλλαγές να είναι σύννομες γιατί και το σωματείο υπόκειται σε εν-
δεχόμενο έλεγχο από τις αρμόδιες Νομαρχίες, αλλά και τα φυσικά πρόσωπα που 
επιτελούν το έργο της διεύθυνσης των αγώνων έχουν ανάγκη ασφάλισης, ιδιαίτερα 
όταν τα έσοδά τους είναι κατ’ αποκλειστικότητα από το μπριτζ.

Κλείνοντας αυτό το γράμμα εύχομαι σε όλους να περάσουν όμορφα τις γιορτές του 
Πάσχα και ελπίζω ότι η οικονομική κρίση που αγγίζει την Παγκόσμια οικονομία θα 
φέρει περισσότερο κόσμο στους κόλπους του αγωνιστικού μπριτζ, αφού είναι γνω-
στό ότι το άθλημα που υπηρετούμε προσφέρει ίσως τη φθηνότερη διασκέδαση στα 
μέλη του.

Με Φιλικούς Χαιρετισμούς,
Γιάννης Κούμενος
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Ο κόσμος του  ΜΠΡΙΤΖ Επιμελείται ο Άσσος Πίκα

Aγωνιστικά  êáé Üëëá 

✓Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία 

Μπριτζ (EBL) αλλάζει το σύ-

στημα απονομής Masterpoints (EMP) 

ώστε να είναι πιο δίκαιο.  Τα Ευρωπαϊκά 

masterpoints θα απονέμονται από δω 

και πέρα μόνο στις διοργανώσεις της 

EBL (όχι μετατροπή εθνικών σε διεθνή 

όπως γινόταν παλιά) και με βάση νέ-

ους πίνακες. Το 2009 θα ξεκινήσει από 

μηδενική βάση και θα μετρηθούν με 

το καινούργιο σύστημα και όλα τα πα-

λαιότερα από τα αρχεία της EBL (από τα 

τέλη της 10ετίας του ‘70). Θα υπάρχουν 

5 κατηγορίες (γενική, όπεν, γυναίκες, 

seniors, juniors) και 3 τίτλοι (European 

Champion (μόνο με νίκη σε Πανευρω-

παϊκό), European Grand Master (1000 

EMP τουλάχιστον) και  European Master 

(250 EMP τουλάχιστον). Δεν θα υπάρχει 

μείωση των EMP με τον χρόνο.

✓Ξεκίνησε πρόγραμμα προπονή-

σεων νέων, που γεννήθηκαν 

το 1984 και μετά, για όλα τα επίπεδα των 

αθλητών. Οι προπονήσεις αυτές γίνονται 

2 ημέρες την εβδομάδα, την μια με φυ-

σική παρουσία των συμμετεχόντων και 

του προπονητή, Ι. Μηλιτσόπουλου, και 

την άλλη μέσω διαδικτύου, για να εξυ-

πηρετηθούν και οι αθλητές που διαμέ-

νουν εκτός Αττικής, από τον προπονητή 

Ν. Δελημπαλταδάκη.  Το πρόγραμμα 

αυτό όπως και τα έξοδα μετακίνησης και 

διαμονής για τη συμμετοχή σε διεθνείς 

αγώνες χρηματοδοτεί η χορηγός εται-

ρεία Παντεχνική ΑΤΕ, χάρη στο ενδιαφέ-

ρον του Άγγελου Γιόκαρη. 

✓Ανάλογα σεμινάρια για γυναί-

κες, κατηγορίας 8 και άνω με 

στόχο την βελτίωση του επιπέδου και 

της τεχνικής όσων φιλοδοξούν να δι-

εκδικήσουν προσεχώς θέση στη εθνική 

μας ομάδα, διοργανώθηκαν από την 

Επιτροπή Γυναικών της ΕΟΜ, με καθη-

γητή τον Λ. Ζώτο και σε πρώτη φάση θα 

διαρκέσουν μέχρι τον Ιούνιο 2009. 

✓Παραλήφθηκαν από την ΕΟΜ 

5000 τράπουλες άριστης ποι-

ότητας που είναι χορηγία της Tech4u, 

Computing and Telecommunications 

Products and Service SA. Το Δ.Σ. της 

ΕΟΜ ευχαριστεί θερμά τον Πρόεδρο και 

Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας 

– και συνάδελφο μπριτζέρ - Βαγγέλη 

Παπαθεοδώρου για την ευγενική προ-

σφορά της Εταιρείας του.

✓Εντυπωσιακή επιτυχία αναμένε-

ται να σημειώσει το 3ο Διεθνές 

Φεστιβάλ Βαλκανικής Φιλίας, που θα γί-

νει φέτος στη Θεσσαλονίκη. Μέχρι τώρα 

έχουν δηλώσει συμμετοχή αθλητές από 

✓Ένας χρόνος πέρασε από την ημέρα  που ο Βαγγέλης Νάρτης, πρώην πρόεδρος της ΕΟΜ και μέλος της Εθνικής ομάδας 

όπεν, έφυγε ξαφνικά από κοντά μας. Στη μνήμη του διοργανώθηκε το Σάββατο, 14 Μαρτίου έκτακτος ατομικός αγώνας 

στα εντευκτήρια του ΑΟΜ, όπου παρευρέθηκαν και αγωνίστηκαν πολλοί φίλοι του αλλά και άλλοι μπριτζέρ. Όλα τα βαρύτιμα 

έπαθλα αθλοθέτησε ο Μισέλ Έιντι, ο οποίος  πρώτευσε και στον αγώνα με  67,05%. Δεύτερος ήρθε ο Ντίμης Λάμπρου με 64,32% 

και τρίτος ο με Μίλτος Καραμανλής 61,36%. Ο αγώνας έγινε μέσα σε πολύ φιλική και ευχάριστη ατμόσφαιρα και πρόκειται να 

επαναληφθεί τα επόμενα χρόνια. Ειδικό επαμειβόμενο έπαθλο θα κερδίσει όποιος φέρει τα καλύτερα αποτελέσματα την πρώτη 

τριετία.
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1) Η Επιτροπή Γυναικείου Μπριτζ της 

ΕΟΜ θα συνεδριάζει κάθε πρώτη Τρί-

τη του μήνα και ώρα 18.30 στο BIZART 

CAFÉ, Λεωφ. Κηφισίας 70, Μαρούσι. Η 

συνεδρίαση είναι ανοικτή για όλες και 

όλους που θέλουν να πιούν ένα καφέ 

μαζί μας και να συζητήσουμε για τα 

προβλήματα του γυναικείου μπριτζ.

2) Για τη βελτίωση του επιπέδου του 

Γυναικείου Μπριτζ, σκοπεύουμε να 

αρχίσουμε μια σειρά σεμιναρίων, 

επιπέδου προετοιμασίας προεθνικής 

ομάδας γυναικών, που θα περιλαμβά-

νουν εκτός της διδασκαλίας και τουρ-

νουά με επιλεγμένες διανομές, μετά το 

πέρας του οποίου θα επισημαίνονται 

τα λάθη που έγιναν. Παρακαλούμε τα 

ζευγάρια που επιθυμούν να βελτιώ-

σουν το επίπεδο και τη τεχνική τους ή 

φιλοδοξούν να διεκδικήσουν προσε-

χώς θέση στη εθνική ομάδα γυναικών, 

να δηλώσουν στην ΕΟΜ το ενδιαφέ-

ρον τους. 

3) Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Μπριτζ 

και το ΒΒΟ οργανώνουν κάθε Τετάρτη 

Online Γυναικείο Τουρνουά Μπριτζ. 

Πληροφορίες στο νέο Site Γυναικών 

της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μπριτζ 

www.wbfwomensbridgeclub.org 

και του ΒΒΟ. 

4) Tο 2ο Online Women’s Bridge 

Festival, εφέτος θα γίνει 13-19 Απρι-

λίου. Σ’ αυτό θα συμμετάσχουν, όπως 

και πέρσι, γυναίκες από όλο τον κό-

σμο. Πέρσι είχαν λάβει μέρος 664 

αθλήτριες από 67 χώρες. Δυστυχώς η 

ελληνική συμμετοχή ήταν μικρή. Πλη-

ροφορίες όπως πιο πάνω.

5) 12-27 Ιουνίου 2009 θα γίνει στο Σαν 

Ρέμο το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 

Μπριτζ, όπου εκτός των άλλων θα γί-

νουν και αγώνες γυναικείων ζευγών, 

ομάδων και mixed.

6) 6-11 Οκτωβρίου 2009 θα γίνει 

στη Ρώμη το Transnational European 

Women’s Jamboree. 

Επιτροπή

Γυναικείου Μπριτζ ΕΟΜ

Tα νέα του γυναικείου Μπρίτζ

Η Μαρίνα Καστελοριζίου  στις 22 

Ιανουαρίου 2009 απέκτησε ένα 

υγιέστατο αγοράκι 3.280 κιλά. Τις κα-

λύτερες ευχές μας. Λίγες ημέρες πριν 

κέρδισε το νόμισμα στην κοπή της πίτ-

τας της ΛΑΜΘ και λίγες ημέρες μετά 

τη γέννηση, στην 1η της εμφάνιση της 

στο Μπριτζ  παίζοντας με τον συνήθη 

συμπαίκτη της  Ι. Θεοδωρίδη, κέρδισε 

την 1η θέση στο ταυτόχρονο ΟΠΕΝ 

Τρίτης στην ημερίδα του ΟΑΜΘ.   

Στο στιγμιότυπο μας διακρίνεται με τον 
Πρόεδρο της ΛΑΜΘ Νίκο Μαραγκό 
(αριστερά) και τον Άλκη Σιδηρόπουλο 
Πρόεδρο της Λέσχης Θεσσαλονίκης 
κρατώντας επιδεικτικά τη λίρα.

Βουλγαρία, Ρουμανία, Τουρκία, Σερβία, 

Σκόπια, Αλβανία, αλλά και από Δυτική 

Ευρώπη, ενώ οι διοργανωτές ανακοί-

νωσαν επιπλέον χρηματικά έπαθλα, για 

τους Έλληνες αθλητές μικρών κατηγο-

ριών (1-5, 1-8) και για τους νικητές των 

ημερίδων. Διαιτητής του αγώνα θα είναι 

ο Δημήτρης Μπάλας.
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Το Ευρωπαϊκό Κύπελλο 
(Champions Cup) είναι ένας 
αγώνας των πρωταθλητριών 
Σωματείων των δέκα 
πρώτων χωρών της 
ηπείρου, σύμφωνα με την 
κατάταξη τους στο τελευταίο 
Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
που έχουν συμμετάσχει. 

Ανάλογα με τις προηγούμενες χρονιές, 
κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι δέκα 

πρώτες ομάδες του 49ου Πανευρωπαϊκού 
Πρωταθλήματος 2008, που έγινε στο Pau 
της Γαλλίας και ήταν οι: Βουλγαρία, Γαλ-
λία, Γερμανία, Δανία, Ισλανδία, Ιταλία, 
Νορβηγία, Ολλανδία, Ρωσία και Σουηδία. 
Η ιταλική ‘Tennis Club Parioli Angelini’ ως 
κάτοχος του τίτλου και η οικοδέσποινα 
ομάδα συμπλήρωναν τον συνολικό αριθ-
μό. Το σύστημα διεξαγωγής του αγώνα 
ήταν round-robin για τον προκριματικό 
γύρο και ακολούθησαν ημιτελικοί, τελι-
κός και playoffs.
Έχουν προηγηθεί 6 διοργανώσεις, με την 
αρχή να γίνεται το 2002 στην Βαρσοβία, 
πάντα με το ίδιο σύστημα αγώνων. Η νι-
κήτρια του εναρκτήριου αγώνα ήταν η 
Ιταλία, ακολουθούμενη από το Ισραήλ και 
την Νορβηγία. Η Ιταλική ομάδα έχει σα-

ρώσει τους τίτλους, αφήνοντας να της δι-
αφύγει μόλις ένας, το 2006, όταν το χρυσό 
μετάλλιο κατέκτησαν οι Γερμανοί. Μέχρι 
στιγμής το γεγονός έχει φιλοξενηθεί σε 
Ρώμη, Μπαρτσελόνα, Βρυξέλλες, Ρώμη 
για 2η φορά, και ξανά στην Πολωνία, στο 
Wroclaw. Αυτή την φορά, οικοδεσπότες 
ήταν οι Ολλανδοί και έδρα μία από τις πιο 
γνωστές ευρωπαϊκές πόλεις, το Άμστερ-
νταμ, που φιλοξένησε τους αγώνες από 6 
έως 9 Νοεμβρίου 2008. 
Στην αρχική του μορφή, την δεκαετία 
του ’80, το Ευρωπαϊκό Κύπελλο γινόταν 
με την υποστήριξη της PHILIP MORRIS. 
Η διοργάνωση αυτή διακόπηκε το 1988 
δίνοντας την θέση της προσωρινά σε ένα 
άλλο πρωτάθλημα, το οποίο καθιερώθη-
κε το 1990 ως διετές: το Ευρωπαϊκό Μι-
κτό Πρωτάθλημα.
Στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο 2008 η Ιταλία 
διατήρησε τον τίτλο της Κυπελλούχου 
για ακόμα μία φορά! Οι Ιταλοί νίκησαν 
στον τελικό τους Ολλανδούς, ενώ τρίτοι 
κατετάγησαν οι Βούλγαροι επικρατώντας 
στα playoffs. Οι αγώνες διεξάχθηκαν στο 
White House Bridge Club.
Στο τέλος του προκριματικού σταδίου, 
η Ιταλική Parioli, υπερασπιζόμενη τον 
τίτλο, αντιμετώπισε την Γερμανική πρω-
ταθλήτρια ομάδα Bridge Club Bamberger 
Reiter, ενώ η Βουλγαρική Bridge Club 
έπαιξε εναντίον της Ολλανδικής Quantum 
Bridgeclub Star. Καθώς η Γερμανία είναι η 

Ευρωπαϊκό Κύπελλο

Η Ιταλία 
κερδίζει
το Ευρωπαϊκό 
κύπελλο
Η κυπελλούχος ομάδα της Ιταλίας:
Fulvio Fantoni,
Lorenzo Lauria,
Claudio Nunes,
Francesco Angelini,
Alfredo Versace
και Ercole Bove (pc).

μόνη ομάδα που έχει σπάσει το σερί των 
Ιταλών στην κατάκτηση του Κυπέλλου, το 
ματς αναμενόταν με μεγάλο ενδιαφέρον. 
Μετά την ισοπαλία της 1ης περιόδου, οι 
Ιταλοί άρχισαν να αυξάνουν την διαφο-
ρά και κατάφεραν να προηγούνται με 
21 IMPs στο τέλος της 3ης περιόδου. Οι 
Γερμανοί αντεπιτέθηκαν αλλά τελικά, αν 
και πλησίασαν, δεν κατάφεραν να ανα-
τρέψουν την διαφορά, που αν και οριακή 
(118-113) έδωσε την πρόκριση στους 
αντιπάλους τους. Στον άλλο ημιτελικό οι 
Ολλανδοί επικράτησαν με 115-92.
Στον τελικό, οι Ιταλοί δεν άφησαν περι-
θώρια για αμφισβητήσεις. Μετά από ένα 
μάλλον αργό ξεκίνημα, πήραν μία αρκετά 
μεγάλη διαφορά στην 2η περίοδο, με το 
τελικό σκορ να διαμορφώνεται στο 99-
44. Την ίδια ώρα οι Βούλγαροι νικούσαν 
τους Γερμανούς στα playoffs με 94-68.

Η τελική κατάταξη διαμορφώθηκε ως εξής: 
1.    Ιταλία (Parioli)

2.    Ολλανδία (Bridgeclub Star)

3.    Βουλγαρία
4.    Γερμανία
5.    Ολλανδία (White House)

6.    Σουηδία
7.    Νορβηγία και Ρωσία
9.    Δανία
10. Ισλανδία
11. Γαλλία
12. Ιταλία (ASB San Giorgio del Sannio)
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Οι τελικοί του φετινού 43ου Πανελ-

ληνίου πρωταθλήματος Ζευγών 

έγιναν από 6 έως 8 Φεβρουαρίου 2009 

στο μέγαρο του Οργανισμού Λιμένα 

Πειραιά, στον Πειραιά και συνδυάστη-

καν όπως όλα τα τελευταία χρόνια, με 

με την κοπή της πίτας της ΕΟΜ και την 

απονομή των επάθλων στους νικητές 

των Πανελληνίων πρωταθλημάτων και 

του Κυπέλλου της ΕΟΜ  2008. Πάντως, 

από φέτος, το Δ. Σ. της ΕΟΜ αποφάσι-

σε οι απονομές κάθε πρωταθλήματος 

να γίνονται, για τους νικητές της περα-

σμένης χρονιάς, κατά την διάρκεια των 

αντίστοιχων τελικών.

Προηγήθηκαν, βέβαια, οι προκριματικοί 

αγώνες, που έγιναν σε όλη την Ελλάδα 

και συγκέντρωσαν 349 ζεύγη, που απο-

τελεί νέο ρεκόρ συμμετοχής στη διορ-

γάνωση αυτή  (προηγούμενο ρεκόρ τα 

339 ζεύγη του πρωταθλήματος Ζευγών 

2005). Το πρωτάθλημα χωρίστηκε σε 4 

ομάδες κατηγοριών: 1-16, 1-11, 1-8 και 1-

5. Μεγαλύτερη συμμετοχή, όπως σε όλες 

τις τελευταίες διοργανώσεις, είχε η κατη-

γορία 1-11 όπου έπαιξαν 106 ζεύγη! 

Πανελλήνιο π

Η Δέσποινα Σπυρίδου & ο Μανώλης Ντουβής του ΙΟΘ είναι οι Πρωταθλητές Ελλά-
δος του 2009 στην κατηγορία 1-5. Στο στιγμιότυπο μας διακρίνονται έχοντας στη 
μέση τον Άλκη Σκλαβούνο τον πρώην Πρόεδρο του ΙΟΘ στην Χρυσή Εποχή του 
Μπριτζ όταν ο ΙΟΘ έπαιξε στην Α! Εθνική.  

Οι πρωταθλητές Ελλάδος του 2009 στην Οπεν  (από αριστερά) Τζούντι Λεβή  και 

Σταύρος Σταυρινός

Οι 2οι στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ελλάδος στην κατηγορία Οπεν

(από αριστερά) Αλέκος Αθανασιάδης και Ακης Τριχόπουλος

Πρωταθλητές στην κατηγορία 1-11 η Κλαίρη Μιχαλάκου και ο Χρήστος Μπανίκας



11

Στην κατηγορία όπεν, όπου ο τελικός, σύμφω-

να με τον κανονισμό, έπρεπε να γίνει με πλήρη 

κίνηση όλοι εναντίον όλων, προκρίθηκαν 34 

ζεύγη, καθώς η συμμετοχή στους προκριματι-

κούς έφτασε πανελλαδικά τα 83 ζεύγη. Υπάρ-

χει πρόταση της επιτροπής αγώνων η κατηγο-

ρία όπεν να αγωνιστεί το επόμενο έτος σε τρία 

στάδια (προκριματικό, ημιτελικό και τελικό) 

και, στην περίπτωση αυτή, τα έξι πρώτα ζεύγη 

της φετινής κατάταξης του τελικού να παίξουν 

κατευθείαν στο ημιτελικό στάδιο.

Την πρώτη ημέρα του τελικού της όπεν επι-

κεφαλής βρέθηκαν οι Σ. Σταυρινός – Τ. Λεβή  

με μεγάλο ποσοστό (63,07%) αλλά και μικρή 

διαφορά από τους δεύτερους, τους Κερκυραί-

ους Ε. Αλαμάνο – Θ. Κούρκουλο. Την δεύτερη 

ημέρα πρώτευσαν οι Λ.Ζώτος – Α. Σαπουνάκης 

με 63,90% αλλά οι Λεβή – Σταυρινός πετυχαί-

νοντας 61,27% διατηρήθηκαν με άνεση στην 

πρώτη θέση της συγκεντρωτικής κατάταξης. 

Στη διεκδίκηση της νίκης μπήκαν και οι Α.Αθα-

νασιάδης – Α. Τριχόπουλος που ήρθαν τρίτοι με 

58,56%. Στην καθοριστική 3η ημέρα πρώτοι 

βγήκαν οι Νίκος Δελημπαλταδάκης – Δημοσθέ-

νης Διονυσόπουλος με 62,00%, αποσπώντας 

και την 3η θέση της τελικής κατάταξης. Οι Αλέ-

κος Αθανασιάδης – Άκης Τριχόπουλος βγήκαν 

3οι στην τελευταία ημερίδα, αλλά δεύτεροι 

στην γενική ενώ, φέρνοντας πάλι καλό ποσο-

στό, οι Σταύρος Σταυρινός και Τζούντι  Λεβή 

τερμάτισαν με μέσο όρο πάνω από 60% κατα-

κτώντας και τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδος 

επαναλαμβάνοντας την επιτυχία τους του 2007. 

Έτσι, για πρώτη φορά στην ιστορία, 2 ζεύγη 

από τη Θεσσαλονίκη (ή, γενικά. εκτός Αττικής) 

κατέκτησαν τις 2 πρώτες θέσεις σε πρωτάθλημα 

όπεν και μάλιστα 1ης βαθμίδας. 

Οι έξι πρώτοι της τελικής κατάταξης: 

Ζεύγη 1-16
Σταυρινός Σ Λεβή Τ 60,67

Τριχόπουλος Α Αθανασιάδης Α 57,58

Δελημπαλταδάκης Ν Διονυσόπουλος Δ 56,21

Κανναβός Π Κούρος Λ 55,32

Ζώτος Λ Σαπουνάκης Α 55,15

Κωτσιόπουλος Π Κοντομήτρος Κ 54,64

Στην κατηγορία 1-11, αντίθετα με την όπεν, οι 

πρώτες θέσεις της τελικής κατάταξης κρίθη-

καν σε διαφορές εκατοστών. Επίσης οι μέσοι 

όροι κρατήθηκαν πολύ πιο χαμηλά, παρότι 

μετείχαν περισσότερα, 40 ζεύγη.

Οι Α. Καρυώτης – Γ. Κορδούτης κέρδισαν την 

πρώτη ημερίδα με 62,73%, στις δυο άλλες 

ημερίδες όμως πρώτευσαν ζεύγη από την 

Περιφέρεια: οι Ηρακλειώτες Ε. Μυρτάκη – Ι. 

Κιούλπαλης την 2η, με 62,84% και οι Θεσσα-

λοί Π. Γεωργούδης – Γ. Δημητρακόπουλος την 

3η , με 62,65%. Πάντως οι Αθηναίοι επικρά-

τησαν, γενικά, στην τελική κατάταξη με τους  

Α. Τσεβδού – Κ. Κούση στην τρίτη θέση, τους 

Μ. Διπλούδη – Α. Αναστασάτο στην 2η , ενώ 

τον τίτλο των πρωταθλητών 1-11 κατέκτησαν 

οι Κλαίρη Μιχαλάκου και Χρήστος Μπανίκας 

(Θεσσαλονικιός που κατοικεί πλέον μόνιμα 

στην Αθήνα). Άλλο χαρακτηριστικό του αγώνα 

αυτού είναι ότι και τα 3 πρώτα ζεύγη είναι μει-

κτά (άντρας – γυναίκα)! 

Οι έξι πρώτοι της τελικής κατάταξης:

Οι έξι πρώτοι της τελικής κατάταξης:

2009 πρωτάθλημα ζευγών

Ζεύγη 1-11
Μιχαλάκου Κ Μπανίκας Χ 56,55

∆ιπλούδη Μ Αναστασάτος Αρ 56,36

Τσεβδού Α Κούσης Κ 55,77

Γκουγιάννος ∆ Γεωργίου Κω 55,05

Κιούλπαλης Ι Μυρτάκη Ε 54,49

∆ουκαρέλλης Α Σκορδομπέκης Α 54,23

Στην κατηγορία 1-8 την πρώτη ημερίδα κέρ-

δισαν οι Κ. Κουφοπαντελής – Ε. Σκάλκος με 

62,73%, την δεύτερη οι Χ. Μασούρας – Ν. Τρι-

ανταφυλλίδης με 65,56% και την τρίτη  οι Ν. 

Παυλογιάννης – Σ. Χαραλαμπίδου με 60.20%. 

Στην τελική κατάταξη πολλά ζευγάρια έπε-

σαν μαζί στο νήμα. Νικητές και πρωταθλητές 

Ελλάδας 1-8 για το 2009 αναδείχτηκαν οι Α. 

Μπαλκίζας – Κ. Αναστασόπουλος. Τα υπόλοι-

πα μετάλλια κέρδισαν 2 ζεύγη από τα Χανιά. Οι 

Ν. Παπαδάκης Ν – Η. Μιχαλογιάννης το αση-

μένιο και οι Ε. Χαζηράκης – Μ. Μπεμπλιδάκης 

το χάλκινο. Συμμετείχαν στον τελικό 32 ζεύγη.  

Ζεύγη 1-8
Μπαλκίζας Α Αναστασόπουλος Κ 56,02

Παπαδάκης Ν Μιχαλογιάννης Η 55,63

Χαζηράκης Ε Μπεμπλιδάκης Μ 55,23

Κουφοπαντελής Κ Σκάλκος Ε 55,04

Μασούρας Χ Τριανταφυλλίδης Ν 54,72

Κωσταπάνος Β ∆όλκα Χ 54,62

Στην κατηγορία 1-5 η πρώτη θέση κρίθηκε 

κυριολεκτικά πάνω στο νήμα. Εδώ την πρώτη 

ημερίδα κέρδισαν οι Δ. Σπυρίδου - Μ Ντου-

βής με 66,52% (υψηλότερο ποσοστό όλων 

των αγώνων) την δεύτερη οι Ε. Καρατζά – Ε. 

Αντωνίου με 65,34% και την τρίτη οι Γ. Γκίλης 

– Δ. Καραβαγγέλης με 60,91%. Τον τίτλο του 

πρωταθλητών 1-5 κατέκτησαν οι Δ. Σπυρίδου 

- Μ Ντουβής, του Ιστιοπλοϊκού Θεσσαλονίκης. 

Δεύτεροι, σε απόσταση αναπνοής, οι Β. Κού-

τρη – Κ. Κώστογλου από την Ρόδο και τρίτοι 

οι Β. Δόνος – Χ. Καρπουζέλη (Ιωάννινα – Σέρ-

ρες αντίστοιχα). Συμμετείχαν στον τελικό 21 

ζεύγη. 

Οι έξι πρώτοι της τελικής κατάταξης:

Ζεύγη 1-5
Σπυρίδου ∆ Ντουβής Μ 57,68

Κούτρη Β Κώστογλου Κ 57,66

∆όνος Β Καρπουζέλη Χ 57,05

Καρατζά Ε. Αντωνίου Ευ 56,47

Γκίλης Γ Καραβαγγέλης ∆ 55,63

Φραντζέσκου Α Τσουμάκη Σ 55,27
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Τα θέματα φαινόντουσαν πολύ ενδιαφέ-
ροντα και παρ’ όλο το αναπάντεχο του 

ταξιδιού αποφάσισα να συμμετάσχω μαζί 
με την Νατάσα  Κοτρωνάρου, εκπρόσωπο 
του Πειθαρχικού, που ήρθε με δικά της 
έξοδα.
Φτάσαμε οριακά  την Πέμπτη το απογευμα-
τάκι πιστεύοντας πως την πρώτη μέρα θα 
ήταν μόνο η έναρξη του σεμιναρίου. Όμως 
άλλο είχαν ετοιμάσει οι διοργανωτές:  Πρό-
γραμμα  γεμάτο ως τις 10 το βράδυ!!!  Πα-
ρουσιάσεις, συζητήσεις για: Διάδοση, προ-
βολή, οικονομικούς πόρους,   κανονισμούς,  
μαστερπόιντς….  θέματα που απασχολούν 
κι εμάς.  Όχι! δεν ήρθαμε σε ένα ακόμα κου-
ραστικό και βαρετό σεμινάριο!
Ακούσαμε με ενδιαφέρον, μαζί με τους υπό-
λοιπους 65 εκπροσώπους των άλλων Ομο-
σπονδιών για τις προσπάθειες καθιέρωσης 
της Ολυμπιάδας των Πνευματικών Αθλη-
μάτων, τις ανάγκες συμμόρφωσης με τη 
WADA (Παγκόσμια Επιτροπή Αντιντόπινγκ), 
τα  οικονομικά της EBL, την εκ του μηδενός 
αλλαγή του συστήματος υπολογισμού των 
ευρωπαϊκών μάστερπόιντς, τη χρήση του 
Ίντερνετ, προτάσεις προβολής με διαφημι-
στικά dvd ή μέσω τηλεόρασης, παρουσίαση 
των μελλοντικών διεθνών διοργανώσεων.
Στο εστιατόριο των αθλητικών εγκατα-
στάσεων AQUA ACETOSA όπου γινόταν το 
σεμινάριο, είχαμε την ευκαιρία να συναντή-
σουμε τους εκπροσώπους της Κύπρου, τους 
δικούς μας Πάνο Γεροντόπουλο και Φώτη 
Σκουλαρίκη που βρίσκονταν εκεί ο καθένας 
από τη θέση του στην EBL.  Η παρουσίαση 
του Πάνου Γεροντόπουλου για το Ίντερνετ 
ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και παρ’ όλους 
τους προβληματισμούς, το συμπέρασμα 
είναι ότι το Ίντερνετ μόνο καλό μπορεί να 
κάνει στο άθλημα και είναι στο χέρι μας να 
το αξιοποιήσουμε σωστά.
Τις δύο επόμενες μέρες τα θέματα που 
παρουσιάστηκαν με διεξοδικές συζητή-
σεις  ήταν:  «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ»,  «ΜΠΡΙΤΖ ΚΑΙ 
ΝΕΟΙ»» «ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ», « ΜΠΡΙΤΖ 
ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» «ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΜΠΡΙΤΖ» .  Για 
να είναι πιο αποδοτικές οι συζητήσεις και να 
γίνει ανταλλαγή εμπειριών και αναγκών μας 

Σεμινάριο εκπροσώπων ομοσπονδιών EBL
Αγγελική Πολίτου

χώρισαν σε τρεις ομάδες,  με βάση το μπρι-
τζιστικό μέγεθος των Ομοσπονδιών, δηλαδή 
τον αριθμό των μελών τους,
Εκεί μάθαμε ότι ανήκουμε στο μεσαίο 
γκρούπ.  Δεν είμαστε τόσο μεγάλη Ομο-
σπονδία όπως της  Ιταλίας, Αγγλίας, Γαλλίας, 
Ολλανδίας, Γερμανίας, Πολωνίας κλπ. Είμα-
στε ακόμα  μαζί με Ισπανία, Τουρκία, Ισρα-
ήλ, Σκωτία, Αυστρία, Ιρλανδία κλπ… Λέω 
ακόμα γιατί η Τουρκία και το Ισραήλ έχουν 
τόσο μεγάλη ανάπτυξη και τόσους νέους σε 
σχολεία και Πανεπιστήμια που σύντομα θα 
ανέβουν στο γκρουπ των «μεγάλων».   Οι 
μικρές Ομοσπονδίες μεταξύ των οποίων και 
η Κύπρος ήταν στο τρίτο γκρουπ.
Η ενημέρωσή μας στις ομάδες εργασίας ήταν 
πολύτιμη. Κάθε επιτυχημένη πληροφορία, 
κάθε επιτυχημένη εμπειρία μας ενθουσία-
ζε και μας έδινε ιδέες που θα μπορούσαμε 
να πραγματοποιήσουμε στη χώρα μας.  Να 
οργανώσουμε Πανεπιστημιακό μπριτζ, να 
ενημερώσουμε τους παίκτες μας για τις 
αλλαγές κανονισμών, να φέρουμε στην ΕΟΜ 
τις πληροφορίες για τις καινούργιες τεχνο-
λογίες…
Στα μικρά διαλείμματα για τσιγάρο είχαμε 
την ευκαιρία να γνωρίσουμε καλύτερα τους 
εκπροσώπους από τις άλλες χώρες, να συ-
ζητάμε για το κάθε θέμα, να ανταλλάσσου-
με εμπειρίες και να παίρνουμε ιδέες… Με 
έκπληξη μάθαμε  από Γαλλίδα δασκάλα, ότι 
στα μαθήματα των μικρών παιδιών στα σχο-
λεία πρέπει να υπάρχει εκτός απ το δάσκαλο 
κι από ένα άτομο να επιβλέπει το κάθε τρα-
πέζι, καθώς  οι μικρούληδες  συνηθίζουν να  
κάνουν ….επίτηδες ρενόνς!  Ή ακόμα ότι η 
Τουρκία είχε αναθέσει τις προπονήσεις της 
στον Eric Kokich και είχε επίσης προσλάβει 
ψυχολόγο για την προετοιμασία της εθνικής 
της ομάδας!  Μεγάλο ενδιαφέρον έδειξαν 
οι γείτονες για την από κοινού διοργάνωση 
τουρνουά και τζούνιορ κάμπ… Ότι οι Βαλ-
κανικές χώρες δραστηριοποιούνται έντονα 
και κάποιες απ αυτές διαθέτουν  διαιτητές 
και κάνουν μαθήματα διαιτησίας στις άλλες.
Στο τέλος της τρίτης μέρας μεταφερθήκαμε 
όλοι στο Golf Club έξω από τη Ρώμη, όπου 
μετά το δείπνο είχαμε κι ένα μικρό κι ευχά-

Δυο μέρες πριν το ΠΣΚ  
29/1-2/2 η γεν. γραμματέας 
της ΕΟΜ μου πρότεινε 
να εκπροσωπήσω την 
Ομοσπονδία μας στο 
5ο σεμινάριο της EBL 
(Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας 
Μπριτζ).
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ÉóôïñéêÝò ¢ìõíåò
Υπάρχουν μερικές σπάνιες άμυνες που ο αμυ-
νόμενος, σχεδόν πάντα κορυφαίος παίκτης 
με άριστη τεχνική κατάρτιση, εξαντλεί την 
φαντασία του και παραπλανά τον ανύποπτο, 
συνήθως, εκτελεστή βρίσκοντας τρόπο να 
ρίξει ένα συμβόλαιο που φαίνεται αχτύπητο 
με ανοικτά όλα τα φύλλα.

# ΚQ94
$ K763
^ Q852
& K

# 1072
$ 105
^ 93
& QJ10972

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# AJ5
$ QJ94
^ J1076
& 83

# 863
$ A82
^ AK4
& A654

Νότος Δύση Βοράς Ανατολή

1XA πάσο 2& πάσο

2^ πάσο 3XA Όλοι πάσο

Η Δύση βγήκε την &Q για τον &Κ του μορ. Ο εκτελεστής παίζει καρό στον ^Κ 
και αμέσως μετά πίκα στον #Κ, όπου βλέπει ότι πέφτει ο #J από την Ανατολή! 
Σίγουρος ότι ο Passell κρατάει σόλο τον Βαλέ πίκα ή doubleton #J10 ή έστω 
#J10χ, ανεβαίνει στο χέρι του και παίζει πίκα στην #Q. Ο Passell κερδίζει τον 
#Α, παίζει σπαθί και το #10 γίνεται ξαφνικά είσοδος στο χέρι της Δύσης, η 
οποία τώρα είναι σε θέση να εισπράξει τα σπαθιά της πριν ο  εκτελεστής κάνει 
δεύτερη λεβέ από πίκα.
Στην παραπάνω διανομή ο Αμερικάνος Mike Passell (Ανατολή) κέρδισε το βρα-
βείο για την καλύτερη άμυνα της χρονιάς (Best Defended hand of the Year) το 
1992.

Mike Passell

ριστο τουρνουά μπριτζ το οποίο κέρδισαν οι 
εκπρόσωποι της Αυστρίας.
Το σεμινάριο έκλεισε με μια σημαντική 
προτροπή σε όλες τις Ομοσπονδίες – μέλη 
να φροντίσουμε για τη παιδεία των παικτών 
μας ώστε να δίνουν μεγαλύτερη σημασία 
στους κανόνες ηθικής.
Όλοι αποχαιρετιστήκαμε δίνοντας ραντεβού 
στο Σανρέμο.
Στη διαδρομή προς το αεροδρόμιο κοντά 
στο σταθμό του τραίνου κάναμε μια βόλτα 
στη Ρώμη… Σ ένα πάγκο με μεταχειρισμέ-
να βιβλία βρήκαμε τα παλιά βιβλία του Fiori  
Blue Team και  nuovo fiori napolitano!  Ναι, 
η Ιταλία είναι η χώρα του μπριτζ!! Κι όμως! 
Με τόσες επιτυχίες, τόσα χρυσά μετάλλια, 
τόσους παίκτες,  μπριτζ στα σχολεία και με-
γάλους σπόνσορες, μόλις τώρα κατάφεραν 
να τους αναγνωρίσει η Ολυμπιακή Επιτρο-
πή.
Στο αεροδρόμιο συναντήσαμε τους εκπρο-
σώπους της Αυστρίας και ακούσαμε μ ενδια-
φέρον τον τρόπο προετοιμασίας της εθνικής 
τους ομάδας νέων.
Επιστρέψαμε ενθουσιασμένες και με τις βα-
λίτσες γεμάτες έντυπο υλικό.  Στην ΕΟΜ βρί-
σκονται όλα τα στοιχεία και η έκθεσή μας.  
Ο ενθουσιασμός δεν οφείλεται στο ότι όλα 
είναι ρόδινα.  Αλλά στο ότι δεν είμαστε μόνοι 
μας.  Ότι τα ίδια προβλήματα με μας έχουν 
και οι μεγάλες χώρες και οι σε καλύτερη 
οικονομική κατάσταση. Ότι τίποτα δοκι-
μασμένο αλλού δε  μπορεί να λειτουργήσει 
αυτούσιο. Πρέπει να λάβουμε  υπόψη  τις 
ιδιαιτερότητες της χώρας μας και να  χτί-
σουμε  δημιουργικά πάνω σ αυτές.  Ότι 
παντού όλες οι επιτυχίες στην ανάπτυξη του 
μπριτζ οφείλονται σε ανθρώπους με μεράκι 
και επιμονή.  Ότι έχουμε φίλους σ αυτή τη 
μεγάλη οικογένεια του  BRIDGE FOR PEACE!

Μια τέτοια άμυνα συνήθως αφήνει σοκαρισμένο και αποσβολωμένο τον 
άτυχο εκτελεστή, που, όταν αντιλαμβάνεται τι πραγματικά έχει συμβεί, 

το πρώτο που πρέπει να κάνει είναι να συγχαρεί τον αντίπαλό του. 
Έχουμε και στο παρελθόν δημοσιεύσει στο περιοδικό μια τέτοια άμυνα με 
ήρωα τον Gabriel Chagas. Σήμερα έχουμε κάτι παρόμοιο, με τον φημισμένο 
Αμερικανό παίκτη  Mike Passell να κάθεται στην καίρια θέση της Ανατολής: 
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ÐïéÝò åßíáé ïé ðéèáíüôçôåò;
Δημήτρης Ναθαναήλ

# AQ
$ AK2
^ A87
& Q10432

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# KJ10954
$ J43
^ Q42
& 6

Η παρούσα διανομή είναι «φτιαχτή», 

δηλαδή διαλεγμένη για να απαντη-

θούν ερωτήματα.

Σε αγώνα ομάδων και με όλους στην 

πράσινη (στην πρώτη), σας μοιράζο-

νται τα εξής φύλλα:

# K1086      $ J976   ^ A83     & A7

Δεξιά σας η Δύση δηλώνει πάσο και 

σεις έχετε ένα ΠΟΛΥ ΟΡΙΑΚΟ άνοιγμα. 

Ευτυχώς είναι κατά κάποιον τρόπο 

LEAD-DIRECTING, αφού στα καρά έχε-

τε τουλάχιστον ένα μεγάλο ονέρ.. 

Προσωπικά εγώ το χέρι # Κ1086 

$ Α976 ^J83 &A7 είτε το ανοίγω 1& 

είτε επιλέγω την δήλωση ΠΑΣΟ.

Επιλέγετε λοιπόν την αγορά 1^, ακο-

λουθεί το πάσο του εξ αριστερών 

αντιπάλου και η απάντηση 1$ του 

συντρόφου….

Νέο μικρό δίλημμα τώρα από τον 

ανοίξαντα, αν θα επιλέξει την αγορά 

2$ ή την επαναδήλωση 1#. 

Το 2$ περιγράφει καλύτερα το χέρι 

που έχει 4φυλλο φιτ ενώ το 1# ίσως 

δίνει την ευκαιρία για μια καλύτερη 

διερεύνηση για την επιλογή του τε-

λικού συμβολαίου, που ενδεχομένως 

συμφέρει να είναι τα 3ΧΑ.

Στη δική μας περίπτωση ο συγκεκρι-

μένος παίκτης στον Βορρά διάλεξε το 

λογικό 2$, με αποτέλεσμα ο Νότος να 

καταλήξει στις 4$, έχοντας στο χέρι 

του 14 πόντους.

Η Δύση επέλεξε για έξοδο το #9, η 

Ανατολή έδωσε το ενθαρρυντικό #2 

Μετά από την παρακάτω σειρά 

αγορών:

Ο Νότος επέλεξε για έξοδο το $10, και 

τώρα καλείται η Ανατολή να διαλέξει 

την ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ καλύτερη εκτέλεση, 

με τον εξής συνδυασμό φύλλων:

Δύση Βοράς Ανατολή Νότος

1& πάσο 2# πάσο

2XA πάσο 4# Όλοι πάσο

Η κάρτα συμβάσεων των αντιπάλων 

λέει αναλυτικά ότι η έξοδος του 10 

υπόσχεται ονέρ αποκλειστικά σε συμ-

βόλαια ΕΚΤΟΣ μανς, ενώ σε συμβόλαια 

μανς, είναι πάντοτε διφορούμενη.

Αρα ο Νότος μπορεί να έχει την Ντάμα 

κούπα, μπορεί όμως και όχι. Δεν παύει 

ο $J να είναι ένα πολύ χρήσιμο φύλλο, 

είτε για να κερδίσει την πρώτη λεβέ, αν 

αφήσουμε έξω, είτε για να ασκήσει πί-

εση στους αντιπάλους τόσο σε ένα εί-

δος GAMBLING SQUEEZE-ENDPLAY… 

όσο και σε ένα ψευδό-squeeze, στην 

περίπτωση που βάλουμε τον Ρήγα ή 

Άσσο.

Ώρα λοιπόν για πίνακες πιθανοτήτων, 

κατανομές με τα κομπιουτεράκια ανά 

χείρας για να επιλεχθεί η καλύτερη 

εκτέλεση.

Η λύση θα περιγραφεί στο επόμενο 

τεύχος, ενώ θα βραβευθεί η πιο τεκμη-

ριωμένη και αναλυτική απάντηση που 

θα σταλεί στα γραφεία της ΕΟΜ πριν 

την έκδοση του επόμενου τεύχους.

και ο Νότος άρχισε τον προγραμμα-

τισμό της εκτέλεσής του στην εξής 

θέση:

# Κ1086
$ J976
^ A83
& A7

# 9
$ -
^ -
& -

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 2
$ -
^ -
& -

# QJ75
$ A854
^ KJ7
& QJ

Ακόμα και αν η Ανατολή έχει σε ατού 

τα KQ  ξερά, η Δύση δικαιούται μια 

δεύτερη λεβέ στα ατού με κόψιμο 

στην πίκα. Άρα για την επιτυχία του 

συμβολαίου πρέπει να περνάει η 

εμπάς του &Κ.

Οδηγούμαστε λοιπόν στην ΒΕΛΤΙΣΤΗ 

επιλογή εκτελέσεως: πιάνουμε το #9 

στο χέρι, ελιμινάρουμε τα σπαθιά με 

την απαραίτητη εμπάς και την ευνοϊκή 

της κατάληξη, τρέχοντας τον &J, παί-

ζουμε ατού στον $Α, σπαθί στον &Α 

και ατού. 

Αν (όπως είναι και το πιθανότερο) η 

Δύση έχει το 3ο ατού είναι πολύ πιθα-

νό ότι θα την υποχρεώσουμε να ανοί-

ξει αυτή τα καρά και να ΜΗΝ έχουμε 

ΑΝΑΓΚΗ την ευνοϊκή τοποθέτηση της 

^Q. 

Μία δύσκολη διαδρομή με πολλά διδάγματα
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πρωταθλητές
Άμυνα για

Γιώργος Ρούσσος

Ξεχνάς να μετρήσεις; Όλοι ξεχνούν, οι πολύ καλοί σπάνια, οι καλοί πού και πού. 
Στην πράξη, εκείνο που ξεχνιέται πιο συχνά είναι το μέτρημα των κατανομών.

Ανοίγεις τα χαρτιά σου σαν Ανατο-
λή και βρίσκεις ένα  συμπαθητικό 

άνοιγμα με:

 # Q J 10 8 3,  $A K 9 7 5,  ^-,  & K 6 2.

Όμως ο Βορράς δεξιά σου ανοίγει με 
1^ και οι αγορές παίρνουν φωτιά.

49

Βοράς Ανατολή Νότος Δύση

1^ 2^* κοντρ** πάσο

4^ πάσο 5^ Όλοι πάσο

* 2^  = διχρωμία στα μαζέρ

** κοντρ = έχω τουλάχιστον 8π., τιμω-
ρώ το ένα από τα δυο ή και τα δυο

Επιτίθεσαι με τον $Κ ζητώντας μέτρη-
μα και κατεβαίνει ο  εξής μορ:

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# QJ1083
$ AK975
^ -
& K62

# AK764
$ 103
^ 643
& QJ4

(εσύ)

Ο σύντροφος ακολουθεί με το 8 και ο 
εκτελεστής με τον Βαλέ. Συνεχίζεις με 
τον Άσσο, ο σύντροφος δίνει το 2 και 
ο Βορράς την Ντάμα. Τι γίνεται εδώ; 
Όμως ο σύντροφος δεν κάνει ποτέ λά-
θος, έχει μονά και ο εκτελεστής κάνει 
εξυπναδούλες. Κάνε άμυνα.

Ενώ εκ πρώτης όψεως η άμυνα φαίνε-
ται βουνό ή μοιρολατρική, εάν μετρή-

σεις είναι πάρα πολύ απλή. Ο εκτελε-
στής ξεκινάει με QJx στην κούπες και 
τον &Α. Πόσα καρά έχει; Ασφαλώς όχι 
5. Αν έχει 8 κάθε σκέψη είναι χωρίς 
νόημα. Αν έχει 6, με 4 μαύρα χαρτιά 
στα χέρια του το συμβόλαιο θα πέσει 
εκτός αν φας σκουίζ πίκες -  σπαθιά 
που σπάει με γύρισμα πίκα. Δεν σπάει 
αν ο εκτελεστής έχει 2-2 στα μαύρα 
αλλά τότε ο σύντροφος με σόλο πίκα 
και 3φυλλη κούπα δεν θα έλεγε 2$ στο 
κοντρ του Νότου; Όμως όλα αυτά προ-
ϋποθέτουν άκοπα καρά  που ασφαλώς 
δεν είναι. Και δεν είναι γιατί οι πιθα-
νότητες λένε πως με άκοπο 6φυλλο 
χρώμα, QJx στις κούπες και τον &Α ο 
εκτελεστής θα κάρφωνε 3ΧΑ αντί να 
προτείνει αβέβαιη μανς στην κλίμακα 
των 5.  Όχι το σκουίζ δεν θα οργανωθεί 
γιατί τα κατεβάσματα θα αναλωθούν 
σε εμπάσες. Μην ξεχνάς ότι με 6φυλλο 
καρό, αν παραδείγματι στέκει η Ντάμα, 
είναι 4φυλλη.

Διαγράφοντας και την περίπτωση 
του 6φυλλου καρό, επικεντρωνόμα-
στε στο 7φυλλο. Αν η κατανομή του 
εκτελεστή είναι x, xxx, xxxxxxx, xx δεν 
υπάρχει άμυνα. Αν όμως είναι με σικάν 
στις πίκες έχει μόνο ένα κατέβασμα 
κόβοντας κούπα.

Συμπέρασμα: στην τρίτη λεβέ, μακριά 
τα δάχτυλά σου από μαύρο χαρτί, με 
μοναδική σου ελπίδα λεβέ απ’ ατού 
του συντρόφου. 
Τα τέσσερα χέρια ήταν:

# -
$ QJ4
^ AQJ10875
& A97

# 952
$ 862
^ K93
& 10853

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# QJ1083
$ AK975
^ -
& K62

# AK764
$ 103
^ 642
& QJ4

Όταν σε κάποιο πανελλήνιο πρωτάθλη-
μα παίχτηκε η διανομή, οι περισσότεροι 
έπαιξαν 3ΧΑ που με την φυσιολογική (;;;) 
αντάμ πίκα τα έβγαλαν με μια άνω. Για να 
αποφευχθεί η άνω πρέπει η Δύση όταν 
πιάνει τον ^Κ να γυρίσει σπαθί (αλλιώς 
η Ανατολή θα κλειστεί στο τέλος και 
δίνοντάς της κούπα θα υποχρεωθεί να 
παίξει κάτω από τον Ρήγα σπαθί). Όλοι 
τότε συμφώνησαν βιαστικά ότι τα 3ΧΑ 
πέφτουν με αντάμ κούπα.
Όλοι πλην του Γ. Καρλαύτη, που επίσης 
τα αγόρασε και τα έβγαλε. Με αντάμ το 
4ο δυνάμεως στην κούπα πιάνεις, μας 
είπε, με το 10 και κάνεις την εμπάς καρό 
φυλάγοντας το 6 του μορ για ενδεχό-
μενο κατέβασμα. Βλέποντας τον ^Κ να 
κρατάει 3φυλλος, παίζεις κούπα μόνος 
σου και η Ανατολή είναι end-play μόλις 
τραβήξει τις κούπες της, στις οποίες ξε-
λιμάρεις ένα καρό και ένα σπαθί.
Προφανώς με Άσσο, Ρήγα και λιμό κού-
πα, περιμένοντας υπομονετικά με τον 
&Κ, ο εκτελεστής μένει στις 8 μπάζες 
αλλά μια τέτοια αντάμ πρέπει να σου την 
έχει ψιθυρίσει η Brigitta. 
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email: llurk@hol.gr

32 AΚJ108Δ 
Β

 
Ν

 Α

Q96

754

ΠΠερισερισότεραότερα    FFalse Cardalse Card

# KJ106
$ 964
^ K2
& AQJ10

# 852
$ 10753
^ A4
& 9862

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# A93
$ KQJ
^ 9875
& 743

# Q74
$ A82
^ QJ1063
& K5

Γιώργος Κλείτσας

Στα τελευταία δύο άρθρα είδαμε ότι σε 

πολλές περιπτώσεις ο αμυνόμενος σε 

τρίτη θέση, στα χωρίς ατού, κρατώντας 

AQx ή AJx είναι σωστό να κάνει falsecard 

παίζοντας τη ντάμα ή το βαλέ. Αυτό το 

παίξιμο γίνεται συνήθως για να διατηρήσει 

τις επικοινωνίες της άμυνας (να αναγκάσει 

τον εκτελεστή να πάρει αμέσως το ρήγα 

του). Εκμεταλλεύεται δηλαδή ουσιαστικά 

η Ανατολή τον φόβο του εκτελεστή ότι ο 

άσσος είναι στη Δύση που έκανε την αντάμ. 

Υπάρχουν όμως και άλλοι συνδυασμοί με 

την ιδέα να εκμεταλλευθεί η άμυνα τον 

φόβο [άγνοια] του εκτελεστή για τη θέση 

κρίσιμων φύλλων και για άλλους λόγους (όχι 

μόνο για διατήρηση επικοινωνιών).

Τα επόμενα δύο διαγράμματα μπορούν 

να μας φανούν χρήσιμα αν ο συμπαίκτης 

μας έχει τη συνήθεια να βγαίνει από κοντά 

χρώματα στα χωρίς ατού [τακτική, η οποία, 

γενικά, δεν συνιστάται], προσπαθώντας να 

πετύχει το μακρύ μας χρώμα (το οποίο, ση-

μειωτέον, δεν έχουμε αγοράσει).

H Δύση βγαίνει το τρία και η Ανατολή, αν 

κρίνει ότι η άμυνα χρειάζεται πέντε μπάζες 

στο χρώμα, πρέπει να παίξει άσσο και βαλέ, 

δίνοντας την εντύπωση ότι αυτή έχει το 

ντάμπλετον και η Δύση βγήκε από Κ10832. 

Ο Νότος είναι πολύ πιθανό να αφήσει έξω, 

πιστεύοντας ότι το χρώμα είναι μπλοκαρι-

σμένο.

Η Δύση βγαίνει το πέντε και η Ανατολή, που 

αναγνωρίζει με τα φύλλα που κρατάει ότι η 

αντάμ είναι από δίφυλλο, πρέπει να παίξει 

το δέκα σε πρώτη φάση. Αν ξαναπιάσει χέρι, 

52 AJ1098Δ 
Β

 
Ν

 Α

KQ3

764

πρέπει να συνεχίσει με το βαλέ! Ο Νότος πι-

θανότατα θα αφήσει έξω, πιστεύοντας ότι το 

χρώμα είναι μπλοκαρισμένο.

Στον επόμενο συνδυασμό, το falsecard 

γίνεται για να μαντέψει λάθος τα φύλλα ο 

εκτελεστής.

10863 KQ75Δ 
Β

 
Ν

 Α

AJ9

42

Το στάνταρ παίξιμο στην τρίτη θέση είναι το 

χαμηλότερο από συνεχόμενα ονέρ. Η Δύση 

σε συμβόλαιο στα χωρίς ατού, βγαίνει το 

τρία. Η Ανατολή, αν πιστεύει ότι θα πιάσει 

πρώτη χέρι – και μόνο τότε-, μπορεί να 

καταστρατηγήσει αυτόν τον κανόνα στη συ-

γκεκριμένη διανομή παίζοντας το ρήγα! Αν 

όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο και πιάσει 

χέρι, πρέπει να παίξει το πέντε. Ο Νότος έχει 

μαντεψιά - το πιό πιθανό είναι να ξεγελαστεί 

και να παίξει το εννέα, θεωρώντας ότι η 

Δύση έχει τη ντάμα και ελπίζοντας να έχει η 

Ανατολή το δέκα.

Μερικές φορές το χρώμα είναι μπλοκαρι-

σμένο αλλά ο εκτελεστής δεν το ξέρει. Είναι 

γενικά λάθος να δίνουμε όλη την πληροφο-

ρία στον συμπαίκτη μας, αν ο εκτελεστής 

ωφελείται περισσότερο από την άμυνα. Ας 

δούμε μία ολόκληρη διανομή.

Η Δύση βγαίνει το τρία κούπα (σε συμβό-

λαιο τρία χωρίς ατού) και η Ανατολή πρέπει 

να παίξει με τη σωστή σειρά τα φύλλα στις 

κούπες. Το μόνο σίγουρο λάθος είναι να 

παίξει το βαλέ και μετά το ρήγα - η Δύση θα 

καταλάβει ακριβώς τα φύλλα της, δυστυχώς 

όμως το ίδιο θα ισχύσει και για τον εκτελεστή 

(που θα κερδίσει στον δεύτερο γύρο, μπλο-

κάροντας το χρώμα). Σχεδόν οποιαδήποτε 

άλλη σειρά παιξίματος στις κούπες (υπάρ-

χουν έξι συνολικά) είναι καλύτερη: Ντάμα 

στην πρώτη λεβέ και Ρήγας στη συνέχεια, ή 

Ρήγας στην πρώτη λεβέ και βαλές στη συνέ-

χεια. Καλύτερο απ’ όλα φαίνεται βαλές στην 

πρώτη λεβέ και ντάμα στη δεύτερη λεβέ, 

προσπαθώντας να δώσει την εντύπωση ότι 

έχει QJx. Ο Νότος θα πάρει μάλλον τον τρίτο 

γύρο του χρώματος, ελπίζοντας να μην έχει 

κάποιον άσσο η Δύση.

Αν τύχει να κρατάτε QJx στα ατού και ο συ-

μπαίκτης σας βγει ατού, αν τα φύλλα είναι 

όπως στο διάγραμμα, πρέπει να παίξετε τη 

ντάμα.

Ο εκτελεστής είναι πιο πιθανό να πιστέψει 

ότι η Δύση βγήκε το δύο από J2 (ειδικά στα 

ατού δεν βγαίνουμε πάντα το μεγαλύτερο 

από δίφυλλο), παρά ότι βγήκε το δύο από 

Q2, αν βάλετε το βαλέ στην πρώτη λεβέ.

Τέλος θα δούμε έναν αρκετά συχνό συνδυ-

ασμό που οι περισσότεροι παίκτες κάνουν 

λάθος. Στον συνδυασμό αυτό υπάρχει μιά 

αντίφαση: Το falsecard που σχεδόν πάντα 

ξεγελάει τον συμπαίκτη, εδώ μόνο να τον 

βοηθήσει μπορεί!

2 QJ6Δ 
Β

 
Ν

 Α

AK10987

345

A9xxx QJ10Δ 
Β

 
Ν

 Α

Kxx

xx
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Περισότερα  False Card Εξασκηθείτε
στην αγορά
Ðùò óõíå÷ßæïõìå ìåôÜ ôçí áðÜíôçóç
ôïõ óõíôñüöïõ

# 865
$ AQ1075
^ K65
& Q2

1.
# Q10
$ AK75
^ 7654
& J102

2.

# 8
$ AJ964
^ Q103
& K864

3.

Έχουμε ανοίξει σε 3η ή 4η θέση, ο σύντρο-

φος έχει απαντήσει και εμείς πρέπει να επα-

ναδηλώσουμε προσδιορίζοντας συγχρόνως 

και το χέρι μας. Γενικά, σχετικά με την επα-

ναδήλωση μετά από άνοιγμα 3ης ή 4ης θέ-

σης, πρέπει να έχουμε υπόψη μας τα εξής:

α)  Εάν επαναδηλώσουμε 1ΧΑ έχουμε κανονι-

κό άνοιγμα.

β)  Εάν ανεβάσουμε το χρώμα του συντρόφου 

υποσχόμαστε, επίσης, κανονικό άνοιγμα.

γ)  Εάν επαναδηλώσουμε το χρώμα μας ή 

νέο χρώμα (σε κατιούσα αγορά χωρίς 

άλμα), υποσχόμαστε το μίνιμουμ - έστω 

- του κανονικού ανοίγματος. 

δ)  Η μόνη πραγματικά πολύ αδύνατη επα-

ναδήλωση είναι το πάσο (με εξαίρεση 

την καθορισμένη συμβατική απάντηση 

στη σύμβαση DRURY). Εάν όμως πασά-

ρουμε την αγορά του συντρόφου, στο 

επίπεδο 1, κανονικά υποσχόμαστε ανοχή 

στο χρώμα του και, ειδικά, 3φυλλο φιτ ή 

δίφυλλο ονέρ (πρέπει να έχουμε προβλέ-

ψει την περίπτωση αυτή).

ε)  Εάν ο σύντροφός μας έχει αγοράσει νέο 

χρώμα στο επίπεδο 2 υπόσχεται οπωσ-

δήποτε 5φυλλο, τουλάχιστον, χρώμα και 

αρνείται 3φυλλο ή 4 φυλλο φιτ, εφόσον 

έχουμε ανοίξει μαζέρ. Αλλιώς δίνει αμέ-

σως το φιτ ή χρησιμοποιεί την σύμβαση 

DRURY. Έτσι, με μίνιμουμ χέρι προτιμού-

με να πασάρουμε, παρά να επαναδηλώ-

σουμε ένα πεντάφυλλο χρώμα. 

στ)  Ο σύντροφός μας θα αποφύγει να αγο-

ράσει 2ΝΤ πάνω στο άνοιγμα 3 θέσης. 

Με 11 πόντους ομαλής κατανομής -

χωρίς φιτ- θα προτιμήσει να αγοράσει 

1ΝΤ. Γι’ αυτό το λόγο με 14 πολύ καλούς 

πόντους μπαλανσέ και με πεντάφυλλο 

χρώμα, καλύτερα να ανοίξουμε -στην 

3η (και στην 4η ) θέση -1ΧΑ.

Αγορές με πασαρισμένο σύντροφο

# 8
$ KQ1087
^ K976
& J52

4.

# 8
$ A108765
^ KJ3
& J54

5.

Η Δύση βγαίνει μικρό και η Ανατολή ΔΕΝ 

πρέπει να βάλει το μικρότερο από συνεχό-

μενα ονέρ (το δέκα) αλλά το βαλέ. Η εξήγη-

ση γίνεται κατανοητή αν έρθουμε στη θέση 

του συμπαίκτη μας που έκανε την αντάμ.

Αν βάλουμε το δέκα, ο συμπαίκτης μας θα 

δει:

A9xxx 10Δ 
Β

 
Ν

 Α

K

xx

Τίποτα δεν αποκλείει εν προκειμένω να έχει 

ο Νότος KQx και η Ανατολή J10x και δεν 

μπορεί κανείς να κατηγορήσει τη Δύση αν 

περιμένει να πιάσει χέρι η Ανατολή ώστε 

να βάλει στη μέση την υποθετική ντάμα του 

Νότου. Αν όμως παίξουμε σωστά και βάλου-

με το βαλέ, ο συμπαίκτης μας θα δει:

A9xxx JΔ 
Β

 
Ν

 Α

K

xx

Με το falsrcard που κάναμε ο συμπαίκτης 

‘ξέρει’ ότι ο Νότος έχει το δέκα (κρατώντας 

J10 θα παίζαμε το δέκα). Αν ο Νότος έχει 

και τη ντάμα, τότε κρατάει KQ10, οπότε γύ-

ρισμα κούπα από τη Δύση δεν κάνει ζημιά 

(εκτός από τη μικρή πιθανότητα να χαρίσει 

μία επιπλέον μπάζα αν τα φύλλα του Νότου 

είναι KQ108). Αν όμως τη Ντάμα την έχει η 

Ανατολή, το σωστό παίξιμο είναι να συνεχί-

σει η Δύση με μικρό. Η ίδια ανάλυση ισχύει 

και όταν η Δύση βγαίνει από τετράφυλλο 

A9xx και η Ανατολή έχει επίσης τετράφυλλο 

QJ10x.

Βάσει των παραπάνω επαναδηλώστε τα πα-

ρακάτω χέρια, μετά από πάσο - πάσο- 1$ 

- πάσο -1# -πάσο:

Μετά από: πάσο - πάσο- 1# - πάσο - 2^- 

πάσο

Οι λύσεις των ασκήσεων στη σελίδα 20

# KQ852
$ J
^ 54
& A10865

1.
# AQ10642
$ 6
^ K75
& Q103

2.

# AK853
$ Q94
^ K82
& 53

3.
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Mία διανομή, μία ιστορία

# AQJ864
$ 8753
^ Q62
& -

# 109532
$ 42
^ 943
& J109

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# K7
$ QJ109
^ 1085
& AK82

# -
$ AK6
^ AKJ7
& Q76543

Δύση Bορράς Ανατολή Νότος

1$ 2&
πάσο 2# πάσο 3^
πάσο 3# Όλοι πάσο

Pittala
Goldman

Belladonna
Soloway

Ομάδες - ΒΝ στη δεύτερη

Η διανομή υπ. αριθ. 5, του «Διαγωνιστείτε με τους πρωταθλητές» του τεύχους 87, προέκυψε στο Παγκόσμιο πρωτά-

θλημα του 1979. Το Bermuda Bowl του έτους αυτού, που έγινε στο Ρίο ντε Τζανέιρο  της Βραζιλίας, ήταν από τα πλέον 

δραματικά όλων των εποχών καθώς ο μεγάλος τελικός, μεταξύ Αμερικανών και Blue team, κρίθηκε πάνω στο νήμα 

(οι Αμερικάνοι κέρδισαν τελικά με 5 imp’s διαφορά). 

Η αγορά του προβλήματος παρουσιάστηκε στο 
ανοικτό δωμάτιο, όπου οι Α-Δ έπαιζαν Blue club, 
συνεπώς και το άνοιγμα 1$ με τετράφυλλο. Ο 
Soloway δεν προχώρησε στη μανς, φοβούμενος 
ίσως τις αμυντικές ικανότητες του Belladonna. 

Όπως είναι τα φύλλα, ακόμα και τα 3ΧΑ έχουν 
ελπίδες. Ο εκτελεστής θα κερδίσει αμέσως την 
αναμενόμενη αντάμ κούπα και θα τραβήξει 4 
γύρους καρό. Αν στο τέταρτο καρό η Ανατολή 
ξοφλήσει μικρό σπαθί το συμβόλαιο πραγματο-
ποιείται! Ο εκτελεστής δεν έχει παρά να παίξει 
και το άλλο ονέρ κούπα και μετά να δώσει χέρι 
στην Ανατολή στο χρώμα αυτό, κλείνοντάς την 
χωρίς ελπίδα διαφυγής.  Βέβαια ο Belladonna 

Δύση Bορράς Ανατολή Νότος

1& 1^
πάσο 2& Πάσο 3&
πάσο 3# Πάσο 3ΝΤ

πάσο 4# Όλοι πάσο

Kantar
DeFalco

Eisenberg
Franco

ήταν σε θέση να εντυπωσιάσει για μια ακόμα 
φορά, ξοφλώντας στο 4ο καρό κάποιο από τα 
μεγάλα ονέρ σπαθί, οπότε το συμβόλαιο θα 
πέσει!

Στο κλειστό δωμάτιο η αγορά εξελίχτηκε δια-
φορετικά, ο Νότος αγόρασε πράγματι 3ΧΑ αλλά 
ο DeFalco διόρθωσε στις 4#. Παρά την κακή 
κατανομή στα ατού κατάφερε εύκολα να κάνει 
10 λεβέ, κόβοντας τρία σπαθιά στο χέρι του και 
κάνοντας έτσι 5 από ατού, τρία καρά (αφού τα 
βρήκε 3-3) και 2 κούπες.  

Δέκα χρόνια αργότερα, το 29ο Bermuda Bowl 
έγινε στο Πέρθ της Αυστραλίας. Εκεί αντιμέτω-
πες στον τελικό ήταν οι ομάδες της Βραζιλίας 
και των ΗΠΑ με τελική νικήτρια την πρώτη και 
μάλιστα με πεντακάθαρη διαφορά: 442-388. Η 
διανομή 4 του «Διαγωνιστείτε με τους πρωτα-
θλητές» προέκυψε στον τελικό αυτό. 

# ΑΚQJ96
$ Q6
^ 10972
& Q

# 108752
$ J
^ AJ54
& 985

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 4
$ 1042
^ KQ863
& K1062

# 3
$ AK98753
^ -
& AJ743

Δύση Bορράς Ανατολή Νότος

πάσο 1# 2^ 2$

4^ 4NT πάσο 6^
Dbl 7# Όλοι πάσο

Lawrence
M. Branco

Woolsey
Chagas

Δύση Bορράς Ανατολή Νότος

πάσο 1# 2^ 2$

5^ 5# πάσο 6#
Όλοι πάσο

Janz Stansby
Camacho

Martel

Στο δεύτερο τραπέζι η αγορά ήταν ίδια με 
του διαγωνισμού και ο Martel εγκατέλειψε 
κάθε ιδέα για μεγάλο σλεμ ή για άλλο χρώμα, 
δίνοντας το «φιτ» στις πίκες.  

Στο μικρό σλεμ, 6#, ο Stansby δέχτηκε 
αντάμ καρό που έκοψε στο μορ. Ήρθε στο 
χέρι του με την Ντάμα κούπα και έπαιξε 2 γύ-
ρους ατού, ανακαλύπτοντας τα κακά μαντά-
τα. Παρά τα 5 ατού της Δύσης το συμβόλαιο 
τώρα θα έβγαινε αν πέρναγε η 2η κούπα (θα 
έμπαινε μέσα, στη περίπτωση αυτή, μόνο με 
αντάμ σπαθί), καθώς ο εκτελεστής θα συνέχι-
ζε κούπα μέχρι να κόψει η Δύση έχοντας κα-
τέβασμα τον &Α για να επανέλθει στο μορ. 
Όμως η Δύση έκοψε την δεύτερη κούπα και 
το σλεμ μπήκε 3 μέσα. 

Georgio Belladonna

Eric Rodwell
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

2ο (***)

Εξασκηθείτε στην εκτέλεση
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

1ο (**)

Ζεύγη. Όλοι στη δεύτερη  
Μοίρασε η Δύση

Ομάδες. Όλοι στη δεύτερη  
Μοίρασε ο Νότος

      Οι λύσεις στη σελίδα 29

# J83
$ AQ104
^ 965
& 742

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# AKQ76
$ K62
^ QJ8
& AJ

# 765
$ ΚQ83
^ A75
& AJ5

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# K4
$ AJ1096
^ K54
& Q83

Νότος Δύση Βορράς Ανατολή

1# πάσο 2# πάσο

4# όλοι πάσο

Αντάμ: ^K Αντάμ: ^Q

Η Δύση κερδίζει τις δύο πρώτες λεβέ με ^Κ 

και ^Α και συνεχίζει στο χρώμα. Η Ανατολή 

κόβει το τρίτο καρό και συνεχίζει με τον &Κ.

Κάντε πλάνο.

Κάντε το πλάνο εκτέλεσης για λογαριασμό 

του Νότου.

Στο άλλο δωμάτιο οι 7# των Βραζιλιάνων 
είχαν ανάλογη κατάληξη: 4 μέσα, και οι ΗΠΑ 
κέρδισαν 3 τυχερά  imp’s (με νορμάλ κατανο-
μές θα έχαναν 13!). Να σημειωθεί ότι, όπως 
είναι τα φύλλα, ακόμα και μεγάλο σλεμ στις 
κούπες θα επιτύγχανε (με αντάμ πίκα όμως 
ό Νότος πρέπει να κάνει αμέσως την εμπάς 
σπαθί). 

Ανάμεσα στα δυο προηγούμενα, το 25ο 
Bermuda Bowl, του έτους 1981, έγινε στο 
Port Chester, Νέας Υόρκης. Για πρώτη φορά 
το πρωτάθλημα κέρδισε ομάδα που είχε στη 
σύνθεσή της τον σπόνσορα (Arthur “Bud” 
Reinhold), ο οποίος όμως είχε τη σοφία – και 
το γνώθι σ’ αυτόν – να μη παίξει καθόλου 

# AKQ83
$ 5
^ KJ9
& KJ76

# 74
$ Q8
^ 742
& Q109853

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 9652
$ KJ743
^ A6
& A4

# J10
$ A10962
^ Q10853
& 2

στον τελικό! Για πρώτη φορά επίσης στον 
μεγάλο τελικό έφτασε  η ομάδα του Πακι-
στάν(!) όπου αντιμετώπισε το μεγάλο φαβο-
ρί, την ομάδα των ΗΠΑ. Η τελευταία κέρδισε 
πράγματι με σημαντική διαφορά, 271 – 181. 
Πρώτη νίκη σε  Bermuda Bowl του κορυ-
φαίου, τα τελευταία χρόνια, Αμερικάνικου 
ζευγαριού Meckstroth – Rodwell. Πρώτη 
επίσης εμφάνιση σε τελικό του περίφημου 
Zia Mahmood και μάλιστα με τα χρώματα 
του Πακιστάν (εδώ και πολλά χρόνια είναι 
κάτοικος ΗΠΑ και αγωνίζεται με τα χρώματα 
της χώρας αυτής).  

Το πρόβλημα του διαγωνισμού προέκυψε στο 
πρώτο τραπέζι όπου ο Arnold προτίμησε την 
άμεση αγορά μανς, στα 5^. 

Μετά την αντάμ κούπα κέρδισε με τον Άσσο και 
έπαιξε σπαθί, μαντεύοντας και περνώντας τον 
Βαλέ. Η Ανατολή πήρε τον Άσσο και συνέχισε 
με κούπα που έκοψε ο εκτελεστής. Επακολού-
θησε &Κ, #Α και πίκα στον Βαλέ και νέα κοφτή 
κούπα. Τώρα ο Βορράς έπαιξε σπαθί, όμως ο  
Zia έκοψε με το 6 καρό, αναγκάζοντας το μορ να 
πανωκόψει με το 8. Ο Arnold έκοψε πάλι κούπα 
στο χέρι του και δοκίμασε να ξαναπαίξει σπαθί, 
όμως ο Zia έκοψε πριν το μορ με τον ^Α και 
συνέχισε πίκα με αποτέλεσμα να προαχθεί το 7 
καρό της Δύσης σε λεβέ.  

Κατά γενική ομολογία ο Arnold δεν εκτέλε-
σε άσχημα, παρότι το χέρι θα μπορούσε να 
βγει, ιδίως με ανοικτά όλα τα φύλλα (double 
dummy). Πιο αδικαιολόγητος ήταν ο Πακιστα-
νός, στο άλλο δωμάτιο, που μπήκε 2 μέσα σε 
ένα συμβόλαιο που μπορούσε, επίσης, να βγει. 
Ίσως, τελικά, τα 3ΧΑ να ήταν πιο απλό συμβό-
λαιο, αν και εκεί ο εκτελεστής (Νότος) πρέπει 
να μαντέψει, μετά από αντάμ το &10, ήδη στην 
πρώτη λεβέ. Αν βάλει τον Βαλέ θα τα βγάλει, αν 
βάλει τον Ρήγα θα μπει μέσα.

Zia Mahmood

Δύση Bορράς Ανατολή Νότος

πάσο 1# πάσο 1ΝΤ

πάσο 2& πάσο 2#
πάσο 3^ πάσο 5^
Όλοι πάσο

Masood
Levin Zia Arnold

Δύση Bορράς Ανατολή Νότος

πάσο

πάσο 1# πάσο 1NT

πάσο 2& πάσο 2#
πάσο 4# Όλοι πάσο

Meckstroth

Nisar
Rodwell

Nishat

Νότος Δύση Βορράς Ανατολή

1^ κοντρ πάσο

4$ όλοι πάσο
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Λύσεις των ασκήσεων της σελίδας 17

Εξασκηθείτε στην αγορά
Αγορές με πασαρισμένο σύντροφο

Eπαναδηλώστε τα παρακάτω 
χέρια, μετά από:
πάσο - πάσο
1$ - πάσο
1# -πάσο:

# 865
$ AQ1075
^ K65
& Q2

1.
# Q10
$ AK75
^ 7654
& J102

2.

# 8
$ AJ964
^ Q103
& K864

3.
# 8
$ KQ1087
^ K976
& J52

4.

# 8
$ A108765
^ KJ3
& J54

5.

1.  Πάσο. Για να ανοίξουμε την αγορά με 

χέρι ομαλής κατανομής χρειαζόμαστε 

τουλάχιστον 12 πόντους από ονέρ. Αφού 

ο σύντροφος είναι αρχικά πασαρισμένος 

και η μανς αποκλείεται δεν έχουμε κανέ-

να λόγο να επαναδηλώσουμε 1ΧΑ.   Αν οι 

αντίπαλοι πασάρουν, πιθανότατα η 1# 

είναι το καλύτερο για μας συμβόλαιο. 

Αν όχι, ο σύντροφος θα ξέρει ότι έχουμε 

ανοχή στις πίκες και μπορεί να συναγω-

νιστεί. 

2.  Πάσο. Ανοίξαμε στην 3η θέση κυρίως 

για υπόδειξη αντάμ,  κάνοντας αρκετές 

παρατυπίες. Πάλι δεν πρέπει να συνεχί-

σουμε την αγορά. Έχουμε την μίνιμουμ 

ανοχή στο χρώμα του συντρόφου που 

υποσχόμαστε όταν πασάρουμε στο επί-

πεδο 1. 

3.  2&. Δεν μπορούμε να πασάρουμε με 

σόλο αγορά στο επίπεδο 1. Δείχνοντας 

2 χρώματα με κατιούσα στο επίπεδο 2 

δεν υποσχόμαστε κάτι ιδιαίτερο, αφού 

μπορεί να ανοίξαμε βασιζόμενοι στην 

κατανομή μας. 

4.  Είμαστε σε θέση «ματ» και αυτό οφεί-

λεται στο άνοιγμά μας. Έπρεπε όμως να 

είχαμε προβλέψει αυτή την εξέλιξη και 

αν αποφασίζαμε να ανοίξουμε, λόγω της 

τρίτης θέσης και του καλού χρώματος, η 

μόνη αγορά ήταν 2$ weak.  

5.  2$. Αυτό όμως το χρώμα και οι πλευρι-

κές αξίες που έχουμε δεν συγκεντρώνουν 

της προϋποθέσεις για άνοιγμα weak και 

σωστά ανοίξαμε 1$. Αφού δεν μπορού-

με να πασάρουμε με σόλο, συνεχίζουμε 

κανονικά επαναδηλώνοντας το εξάφυλ-

λό μας. Κλέβουμε λίγο σε πόντους αλλά, 

τουλάχιστον, έχουμε καλή κατανομή. 

Μετά από: 
πάσο - πάσο
1# - πάσο 
2^- πάσο

# KQ852
$ J
^ 54
& A10865

1.
# AQ10642
$ 6
^ K75
& Q103

2.

# AK853
$ Q94
^ K82
& 53

3.

1.  Πάσο. Η αγορά του συντρόφου, νέο χρώ-

μα στο επίπεδο 2 μετά από πάσο, δείχνει 

υποχρεωτικά 5φυλλο, τουλάχιστον, χρώ-

μα, 10 – 11 πόντους και, συγχρόνως, 

αρνείται 3φυλλο φιτ στις πίκες (αλλιώς 

θα είχε χρησιμοποιήσει την σύμβαση 

Drury). Συνεπώς κάθε συνέχεια από μας 

όχι μόνο δεν βελτιώνει το τελικό συμβό-

λαιο αλλά είναι και πολύ επικίνδυνη. 

2.  2#. Εδώ όμως το χρώμα μας είναι 

εξάφυλλο ενώ και το άνοιγμά μας είναι 

κανονικό. Θα ανοίγαμε 1# και σε κάθε 

άλλη θέση. 

3.  Πάσο. Επίσης εδώ έχουμε κανονικό 

άνοιγμα, όμως δεν έχουμε κανένα λόγο 

να ξαναμιλήσουμε αφού η μανς απο-

κλείεται και ο σύντροφος δεν έχει φιτ 

στις πίκες. Τα 2^ δείχνουν άριστο συμ-

βόλαιο και η αγορά 2# εκ μέρους μας 

μπορεί να πασαριστεί, από πασαρισμένο 

σύντροφο.  

4.  Πάσο. Πολύ δύσκολη περίπτωση. Μπορεί 

να έχουμε καλό φιτ στις κούπες και να το 

χάσουμε οριστικά. Όμως μια επαναδή-

λωση εκ μέρους μας είναι επίσης πολύ 

επικίνδυνη, για προφανείς λόγους.  Ας 

παίξουμε με τις πιθανότητες που λένε ότι 

ο σύντροφος έχει μάλλον μισφίτ (καρά 

– σπαθιά).

Πολλοί μπορεί να κριτικάρουν το άνοιγ-

μα 1# όμως και η εναλλακτική του πάσο 

δεν ικανοποιεί, αφού η αγορά μπορεί να 

φτάσει πολύ ψηλά πριν ξαναμιλήσουμε 

(π.χ. 1ΧΑ αριστερά μας – 3ΧΑ δεξιά μας ) 

χωρίς καν να έχουμε υποδείξει αντάμ.

Λ. Ζώτος 

# AK1075
$ J8642
^ 32
& 10

4.
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ΔιανομέςΔιανομές
από παπό πρόσφατους αρόσφατους αγώνεςγώνες

Μεταξύ πολλών ωραίων και με ενδιαφέρον διανομών που παίχτηκαν στο ταυτόχρονο ζευγών 
Όπεν ΑΣΑΕ της 3ης Φεβρουαρίου 2009 θεωρώ την πιο κάτω άξια για εξάσκηση, στην εκτέλε-
ση, των αναγνωστών του περιοδικού «ΤΟ ΜΠΡΙΤΖ».

Αντάμ: μικρό σπαθί

Ο Νότος, μετά την αντάμ, έχει 10 σίγου-
ρες λεβέ και οι περισσότεροι παίκτες 
θα αρκεστούν σε αυτές. Ένας όμως πιο 
«ανήσυχος» εκτελεστής θα προσπαθήσει 
να κάνει 2 άνω αντί για μία, δηλαδή 11 
λεβέ.
Η διανομή αυτή μπορεί να τεθεί και σαν 
πρόβλημα για να βρουν οι αναγνώστες 
πως θα καταφέρουν να κάνουν 11 λεβέ.

Δύση Bορράς Ανατολή Νότος

1^
πάσο 1$ πάσο 3^*
πάσο 3# πάσο 3XA

πάσο πάσο πάσο

Λύση του προβλήματος
Ο εκτελεστής κερδίζει την πρώτη λεβέ με 

το &9, παίζει $Α, τον &Κ, την &Q, κατε-

βαίνει στον μορ με τον &Α και παίζει τον 

$Κ και $Q. Παρότι οι κούπες είναι άσχημα 

μοιρασμένες, 5-2, συνεχίζει με κούπα για 

να πιάσει η Δύση. Τώρα: 

1) Αν η Δύση παίξει και τη δεύτερη της 

κούπα η Ανατολή υφίσταται ένα suicide 

squeeze («σκουίζ αυτοκτονίας», αφού τη 

σκουιζάρει ο σύντροφός της) και παρα-

δίνεται. Υποχρεωμένη να κρατήσει ^KQ 

διώχνει πίκα οπότε τα τελευταία 4 φύλλα 

της διανομής είναι:

# A10x
$ -
^ J
& -

# xxx
$ -
^ x
& -

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# QJ
$ -
^ KQ
& -

# K9
$ -
^ A10
& -

Η Δύση συνεχίζει με πίκα ο Βορράς παίζει 

μικρή πίκα, η Ανατολή τον #J και ο Νότος 

τον #Κ. Τώρα ο Νότος συνεχίζει με τον ^Α 

και πίκα στον #Α του μορ, όπου πέφτει η 

#Q της Ανατολής και το #10 γίνεται η 11η 

λεβέ

2) Αν η Δύση δεν παίξει την τελευταία 

της κούπα αλλά παίξει πίκα, τότε τα τε-

λευταία 5 φύλλα της διανομής θα είναι:

# A10x
$ x
^ J
& -

# xxx
$ 10
^ x
& -

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# QJx
$ -
^ KQ
& -

# K9
$ -
^ A10x
& -

Η Δύση συνεχίζει με πίκα ο Βορράς παίζει 

μικρή πίκα, η Ανατολή τον #J και ο Νότος 

τον #Κ. Τώρα ο Νότος συνεχίζει με τον ^Α 

και ^x  που κερδίζει η Ανατολή, με τον 

^Κ, και είναι υποχρεωμένη να παίξει πίκα 

έχοντας #Qx για  #Α10 στον μορ.

Στην περίπτωση που η Ανατολή στο γύρι-

σμα πίκα βάλει και αυτή μικρό, ο εκτελε-

στής θα κερδίσει με το #9 που έχει και θα 

ξεμπλοκάρει τον #Κ. Μετά ^Α και καρό 

για να δώσει χέρι στην Ανατολή η οποία θα 

δώσει υποχρεωτικά την 11η λεβέ παίζοντας 

την #Q για τον #Α του μορ.

*Θαυμάσια εκτέλεση αλλά η αγορά 3^ θέλει 

μονόχρωμο χέρι με πολύ καλύτερης ποιότη-

τας χρώμα. Η ενδεδειγμένη αγορά του Νότου 

εδώ είναι, απλά, 2&. Άλλωστε το σλεμ 6&, 

με κλειστά τα φύλλα, είναι εξαίρετο. Ακόμα 

και τώρα, παρά τις κακές κατανομές σε κού-

πες και ατού, το σλεμ μπορεί να επιτύχει, από 

έναν εμπνευσμένο εκτελεστή

(ΛΖ). 

 

Νίκος Καζιλάρης

Πρόβλημα

# A10x
$ KQxxx
^ J
& A10xx

# xxx
$ J10xxx
^ x
& Jxxx

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# QJxxx
$ xx
^ KQxxx
& x

# K9
$ A
^ A10xxxx
& KQ9x
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Η λύση του προηγούμενου προβλήματος

Καλλιτεχνικό

Ο Νότος καλείται να… ΜΗ βγάλει 7ΧΑ, τη στιγ-

μή που οι Α-Δ θα προσπαθήσουν για το αντίθετο, 

κάνοντας ότι μπορούν για ΝΑ ΒΓΑΛΕΙ ο Νότος 

7ΧΑ. 

Με μια προσεκτική ματιά τα μόνα φύλλα που οι 

Α-Δ μπορεί να πάρουν χέρι παρά τη θέλησή τους 

είναι τα 2 εξάρια της Ανατολής. Έτσι ο εκτελεστής 

παίζει όλες τις κούπες του μορ και περιμένει να 

δει τι θα ξεσκαρτάρει η Ανατολή.  Εάν αυτή δι-

ώξει το 6 καρό ο εκτελεστής διώχνει από το χέρι 

του σπαθί (ανάλογα, εάν η Ανατολή διώξει το 6 

Το πάνελ του διαγωνισμού 

αγορών 1-5 απαρτίζεται 

πάντα από δάσκαλους και 

η βαθμολογία βγαίνει με 

βάση τις δικές τους απα-

ντήσεις και σχόλια. Στη 

συνέχεια θα βαθμολογού-

νται οι αναγνώστες και θα 

δημοσιεύονται τα ονόματα 

των πρώτων από αυτούς. 

Καλό θα είναι, αλλά όχι 

απαραίτητο,  να στέλνει 

και κάθε αναγνώστης τα 

σχόλιά του ώστε να δημο-

σιεύονται τα πλέον ενδια-

φέροντα από αυτά.

Αν έχει κάποιος μαθητής 

ή παίκτης κατηγορίας 1-5 

κάποια διανομή η οποία 

τον προβλημάτισε στην 

αγορά θα χαρούμε πολύ 

να μας τη στείλει για να τη 

βάλουμε στο διαγωνισμό.

Τον παρόντα διαγωνι-

σμό σχολιάζουν τρεις 

δάσκαλοι, οι Κώστας 

Μπόζεμπεργκ, Βασίλης 

Βιρβιδάκης και Γιάννης 

Προκοπίου. Τους ευχαρι-

στώ όλους για τη βοήθεια.

Της Άννυς
Καραμανλή

Το πρόβλημα του τεύχους αυτού 
είναι σύνθεση του Julian Pottage και 
δημοσιεύτηκε πρώτη φορά το 2005:  

ìðñßôæ
Αντάμ ^10

Παρά την αγορά φραγμού της Δύσης οι Β-Ν κατέληξαν στο σλεμ 6$. Το συμβόλαιο θα ήταν καλό αν 

τα σπαθιά ήταν μοιρασμένα κανονικά στους αντίπαλους. Όμως, όπως συνήθως συμβαίνει όταν γίνεται 

μπαράζ, όλα τα χρώματα «σπάνε» άσχημα για τον εκτελεστή. Προσπαθήστε, από τη θέση του Νότου, 

να βγάλετε αυτό το σλεμ βλέποντας, έστω, και τα 4 χέρια. 

Το πρόβλημα του περασμένου τεύχους δεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολο, η πρωτοτυπία 
του όμως άρεσε στους αναγνώστες.  Θα προσπαθήσω να βρω και άλλα παρόμοια 
προβλήματα:  

Αντάμ $4

σπαθί ο Νότος διώχνει καρό). Ακολουθούν 4 

γύροι πίκα όπου, βέβαια, η Ανατολή αρνείται 

να πάρει τον Άσσο της. Στα φύλλα αυτά ο Νό-

τος διώχνει τα 4 υπόλοιπα σπαθιά (ή καρά) του 

χεριού του. Ακολουθεί το &5 (ή το ^5) από το 

μορ και η Ανατολή παίρνει υποχρεωτικά χέρι με 

το εξάρι της. Όχι μόνο αυτό, αλλά θα κάνει και 

όλες τις υπόλοιπες λεβέ με τις μετρ πίκες της! 

(εάν η Ανατολή δεν θέλει να κάνει τόσες λεβέ 

θα πρέπει να κρατήσει και τα 2 εξάρια της, 

ώστε όταν κλειστεί στο ένα να δώσει χέρι με το 

άλλο). 

Σωστές λύσεις έστειλαν οι: Αλέκος Αντωνίου, 

Άννα Γεωργίου, Ιωσήφ Δριδάκης, Κυριάκος 

Κατριτζιδάκης, Φράνκο Κιαρούτζι, Κώστας 

Κούρκουλος, Κώστας Λυμπέρης, Τρύφωνας 

Παπαδόπουλος, Σταύρος Σαχτούρης, Μιχά-

λης Σταματουλάκης. 

Ευχαριστώ πολύ τον φίλο της στήλης Γιώργο 

Κότση που μου έστειλε το πρόβλημα αυτό, 

όπως και άλλα που μπορεί να χρησιμοποιήσω. 

Ευχαριστώ επίσης όλους τους αναγνώστες που 

μου έχουν στείλει συγχαρητήρια ή ευνοϊκά σχό-

λια για τη στήλη αυτή.  

 Λ.Ζ.

# AQ3 
$ 10765 
^ KQ83
& A3

# KJ10987642
$ J32
^ 10
& -

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 5
$ 9
^ J96542
& KQ542

# -
$ AKQ84
^ A7
& J109876

# KQJ10 
$ AKQJ 
^ 975
& 75

# 2
$ 432
^ 8432
& 98432

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# A9876543
$ 765
^ 6
& 6

# -
$ 1098
^ AKQJ10
& AKQJ10
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Διαγωνισμός αγορών (1-5)

1#= 10, 1^= 8

Έχουμε μόνο 6 πόντους και επειδή έχουμε μάθει ότι και στο 
μπριτζ υπάρχουν φυλετικές διακρίσεις (κάθε λεβέ στα μινέρ 
αμείβεται με 20 πόντους ενώ στα μαζέρ με 30), προτιμάμε να 
δείξουμε αμέσως την τετράφυλλη πίκα μας γιατί αν αγοράσου-
με 1 καρό και μας παρεμβληθούν π.χ. 2 κούπες, το χάσαμε το 
τρένο αφού με το χέρι μας δεν μπορούμε να κάνουμε ανιούσα 
αγορά. Αν ο συμπαίκτης επαναγοράσει 1 ΧΑ ή θα πούμε πάσο 
ή θα αγοράσουμε 2 καρά, αν έχουμε συμφωνήσει ότι αυτή η 
αγορά δείχνει 4 πίκες και 5 καρά και λίγους πόντους, (αγορά 
καναπέ όταν παίζετε check back stayman).
Οι δάσκαλοι:
Β. Βιρβιδάκης. 1#. Με αδύνατο χέρι προέχει να δείξουμε 
το τετράφυλλο μαζέρ μας πριν από τα καρό ακόμη και αν 
αυτά είναι περισσότερα από 4. Υπάρχουν δύο σοβαροί λόγοι 
για να απαντήσουμε 1# αντί για 1^: δε θα δυσκολευθούμε 
να βρούμε το φιτ στις πίκες αν γίνει παρεμβολή π.χ. 2$ ενώ 
θα αποτρέψουμε πιθανή παρεμβολή των αντιπάλων 1$.
Κ. Μπόζεμπεργκ. 1#. Με το αδύνατο χέρι που διαθέτουμε 
παραβλέπουμε προς το παρόν ότι τα καρά μας είναι μακρύ-
τερα και αγοράζουμε το μαζέρ μας. Αν ο συμπαίκτης επανα-
δηλώσει 1ΧΑ τότε θα εμφανίσουμε τα καρά μας δείχνοντας 
μακρύτερα καρά από πίκες (θυμηθείτε ότι παίζουμε check 
back stayman). Ένας άλλος λόγος που μας αποτρέπει να απα-
ντήσουμε 1 καρό είναι ότι αν ο συμπαίκτης επαναδηλώσει 1 
κούπα, το 1 πίκα είναι 4ο χρώμα.
Ι. Προκοπίου. 1^. Είναι αλήθεια πως εν γένει θα πρέπει να 
αγοράζουμε τα χρώματά μας με τη σειρά. Ωστόσο υπάρχει μία 
εξαίρεση: όταν έχουμε λίγους πόντους, στο άνοιγμα 1& μπο-
ρούμε να μην αγοράσουμε 1^ λόγω του κινδύνου να μπουν 
οι αντίπαλοι στην αγορά και να μην προλάβουμε να δείξουμε 
το μαζέρ μας. Ειδικά αν το μαζέρ μας είναι οι κούπες.
Με το συγκεκριμένο χέρι όμως τι θα κάνω αν στη 1# οι 
αντίπαλοι παραμείνουν σιωπηλοί και ο συμπαίκτης επανα-
δηλώσει το αναμενόμενο 1ΧΑ; Λίγοι παίζουν καναπέδες. 
Να «τρώμε» λοιπόν το καρό μόνο όταν έχουμε και λίγους 
πόντους και ομαλή κατανομή.
Οι αναγνώστες: 
Φ. Παναγιωτοπούλου: 1#. Αφού δεν έχω πόντους για 
αντιστροφή, θα κλείσω τα μάτια στο 5φυλλο καρό.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1

Ζεύγη – Όλοι στη δεύτερη

Β. Ρουσσέας: 1#. Να προλάβω να δείξω το μαζέρ.  Μπορεί 
να μην έχω άλλη ευκαιρία.
Γ. Κότσης: 1#. Με αδύνατο χέρι, δείχνω πρώτα το μαζέρ, 
διότι μπορεί οι αγορές ν’ ανέβουν σε τέτοιο επίπεδο που να μη 
μπορώ να το αγοράσω αργότερα. Με δυνατό χέρι θα έκανα τη 
φυσική αγορά 1^.
Π. Μαλτέζος: 1^. Απλή αγορά με 5φ καρό…
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Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1# πάσο

4&* πάσο ;

# AQ
$ J764
^ AKQJ97
& 5

# AQ853
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^ AJ
& 9843
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Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1& πάσο ;

# AJ73
$ 983
^ J8764
& 9

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1^ πάσο

1# πάσο ;

*  σπλίντερ, 4 φύλλο φιτ,
11 έως 15 πόντοι από ονέρ

2$= 10, 3^= 7, 2^=6, 3ΧΑ=6

Θα αγοράσουμε 2 κούπες κάνοντας ανιούσα. Το να μην αγορά-
σουμε τις κούπες επειδή είναι κακής ποιότητας το χρώμα δεν 
είναι καθόλου καλό, γιατί 2 καρά = πολύ λίγο και 3 καρά = δεν 
έχω άλλο δηλώσιμο (δηλαδή τετράφυλλο) χρώμα. 
Οι δάσκαλοι:
Κ. Μπόζεμπεργκ. 2$. Πραγματικά κακό χέρι για ανιούσα 
λόγω κακής ποιότητας κουπών. Η εναλλακτική των 3 καρών 
όμως ενέχει τον κίνδυνο του πάσο από τον συμπαίκτη όταν 
αυτός έχει αδύνατο χέρι με 5-4 στα μαζέρ.
Β. Βιρβιδάκης. 2$. Προτιμάμε την αγορά αυτή (ανιούσα 
αγορά), που δείχνει 16 πόντους με πέντε καρά και τέσσερις 
κούπες, από την επαναδήλωση 3^ στην οποία μας οδηγεί 
το πολύ καλό χρώμα, καθώς αν αγοράσουμε 3^ θα αποκρύ-
ψουμε το τετράφυλλο κούπα και κυρίως θα αφήσουμε στο 
σκοτάδι το συμπαίκτη όσον αφορά στα κρατήματα στα άλλα 
χρώματα για την πιθανή περίπτωση που θα παίξουμε 3ΧΑ.
Ι. Προκοπίου. 2$. Ανιούσα. Υπάρχει τεράστια διαφορά ποι-
ότητας ανάμεσα στα δύο μου χρώματα αλλά παραμένει καλύ-
τερη επιλογή από τα 3^. Αν επαναδήλωνα 3^ κινδυνεύω να 
ακούσω πάσο με ένα χέρι π.χ. Kxxxx – Q10xx – x – Jxx
Οι αναγνώστες: 
Π. Μαλτέζος: 2$. Ανιούσα αγορά. Δηλώνω τους πόντους, η 
μανς δείχνει σίγουρη, ενδεχομένως να υπάρχει και σλεμ. Πε-
ριμένω απάντηση και η διερεύνηση λογικά θα συνεχιστεί…
Β. Ρουσσέας: 2$. Ανιούσα αγορά 16+ να περιγράψει ο 
συμπαίκτης καλύτερα το χέρι του.
Φ. Παναγιωτοπούλου: 2$. Κλασσική αντιστροφή. 
Γ. Κότσης: 2$. Ανιούσα. Η Δ είναι υποχρεωμένη να απαντή-
σει. Αν αγοράσω 3^ η Δ μπορεί να πασάρει. Έχω μεν 16 π/ο 
(αντί 17) αλλά τα καρά μου είναι πολύ γερά …
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 3
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4ΧΑ=10, 4^=10, 4#=6

Θα κάνουμε cue-bid 4 καρά ώστε να εξασφαλίσουμε τον Άσο 
κούπα που οφείλει μεν να έχει ο συμπαίκτης, αλλά, όπως λέει 
και η παροιμία (φύλαγε τα ρούχα σου...). Αν έχει τον Άσο κούπα, 
προχωράμε σε ερώτηση άσων για να εξασφαλίσουμε και τον 
ρήγα πίκα (πέμπτος άσος!). Σημειώνουμε εδώ ότι όταν κάνουμε 
σπλίντερ δεν πρέπει κατά κανόνα να έχουμε τον άσο στο χρώμα 
αυτό.
Οι δάσκαλοι:
Ι. Προκοπίου. 4XA. Μόνο Άσους χρειάζεται να μάθω (ελπίζω 
να παίζω 5 Άσους). Ακόμα και να λείπει ο ^Κ, ο συμπαίκτης 
θα κρατάει τότε τη $Q. Δεν έχω λόγους να καθυστερώ κάνο-
ντας cue-bid. Αν το Splinter γινόταν στις κούπες θα περιορι-
ζόμουν στη μανς.
Κ. Μπόζεμπεργκ. 4^. Το χέρι μας με το σπλίντερ του 
συμπαίκτη γίνεται χρυσάφι. Κάνουμε λοιπόν cue bid και πε-
ριμένουμε με αγωνία να ακούσουμε 4 κούπες, οπότε και στη 
συνέχεια θα ρωτήσουμε Άσους. Σε αντίθετη περίπτωση θα 
κλείσουμε τη μανς γιατί μάλλον χάνουμε 2 Άσους.
Β. Βιρβιδάκης. 4^. Η αγορά του συμπαίκτη αναβαθμίζει 
σημαντικά το χέρι μας και μας βάζει σε μια διαδικασία αγο-
ρών κιουμπίντ, καθώς στα τέσσερα λιμά μας ο συμπαίκτης εί-
ναι κοντός με συνέπεια να υπάρχει μια χανόμενη το πολύ στο 
χρώμα και όλοι οι πόντοι μας να «δουλεύουν». Με δεδομένο 
ότι ο συμπαίκτης έχει τέσσερα ατού και σόλο σπαθί αρκεί να 
έχει #K, $A και ^K (10 πόντοι ονέρ) για να έχει το σλεμ 
πολύ σοβαρές πιθανότητες επιτυχίας. Θα μπορούσαμε επίσης 
να ρωτήσουμε 4ΧΑ για να μάθουμε τα παραπάνω φύλλα.
Οι αναγνώστες:
Γ. Κότσης: 4^. Ασυζητητί. Δεν έχω αξίες στα σπαθιά. Έχω 14 
π/ο. Αν η Δ έχει 15 π/ο έχουμε 29. Μας λείπουν 11, αλλά 10 
π/ο έχουν οι Β-Ν στα σπαθιά. Δείχνω τον ^Α και ενδιαφέρον 
για σλεμ.
Β. Ρουσσέας: 4^. Αν μου δείξει τον $Α έχω βλέψεις ακόμα 
και για μεγάλο αν είναι σικάν και όχι σόλο στο σπαθί.
Π. Μαλτέζος: 4^. Cue Bid. Ξεκινάω τη διερεύνηση του 
σλεμ, δηλώνοντας τον Α καρό. Εάν ο συμπαίκτης έχει τον Α 
κούπα, το σλεμ δείχνει σίγουρο. Αλλιώς βλέπουμε.
Φ. Παναγιωτοπούλου: 4^. Εγώ πάντως έχω τον Α καρό.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 4
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Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
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Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
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Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
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*  προσπάθεια για μανς (ή σλεμ) σε χρώμα που 
ζητάει κάλυψη

Kιουμπίντ, ενδιαφέρον για σλεμ

5^ = 10, 5& = 9, 4ΧΑ = 7, 5#=6, 6#=6, 4#=5

Θα συνεχίσουμε με 5 καρά για να αναγκάσουμε τον συμπαίκτη 
να μας δείξει, αν τον έχει, τον Άσο κούπα. Αν τον αρνηθεί κλεί-
νουμε στις 5 πίκες, αν τον έχει πάμε στις 6 πίκες.
Οι δάσκαλοι:
Β. Βιρβιδάκης. 5^. Θα ήταν λάθος να προχωρήσουμε με 
ερώτηση Άσων, καθώς δε θα λύναμε το πρόβλημα με τις κούπες 
όπου έχουμε δύο χανόμενες. Με την αγορά μας ζητάμε από το 
συμπαίκτη να κιουμπιντάρει στις κούπες αν έχει κοντρόλ πρώ-
του ή δεύτερου γύρου. Μια αγορά που θα μπορούσαμε επίσης 
να κάνουμε είναι απευθείας 5$ (δεν είναι κιουμπίντ αφού 
υπάρχουν οι 4$), ερωτηματική αγορά (asking bid), που θα 
πρέπει να έχουμε όμως συμφωνήσει με το συμπαίκτη.
Κ. Μπόζεμπεργκ. 5&. Δε μπορούμε να ρωτήσουμε Άσους 
διότι δεν έχουμε κοντρόλ κούπα, παρόλα αυτά όμως έχουμε 
ισχυρό ενδιαφέρον για σλεμ αν ο συμπαίκτης έχει. Σε τέτοιου 
είδους περιπτώσεις συνεχίζουμε το cue bid. Χρήσιμο είναι το 
5 κούπες από τον συμπαίκτη να δείχνει τον Α. Πιθανά τελικά 
συμβόλαια 5/6/7 πίκες ή 6ΧΑ.
Ι. Προκοπίου. 4ΧΑ Μπορεί με τα 5^ να μάθω αν υπάρχει 
τρύπα στις κούπες (αν δεν τις κιουμπιντάρει ο συμπαίκτης 
δεν υπάρχει σλεμ) όμως από την άλλη πώς θα μάθω αν έχει 
δύο Άσους –οπότε το μεγάλο σλεμ είναι πολύ κοντά πλέον; 
Μάλιστα όσοι στα cue-bids ξεκινάνε πρώτα με τους Άσους και 
τα σικάν τότε με $KQ θα αρνηθούν το cue-bid και το σλεμ θα 
κινδυνεύει να χαθεί.
Οι αναγνώστες:
Π. Μαλτέζος: 5^. Cue Bid. Έχουμε 28-29 πόντους από ονέρ 
και ιδανική κατανομή σε σπαθιά και καρά. Επίσης, και οι δύο 
έχουμε δηλώσει το ενδιαφέρον για σλεμ και έχουν δηλωθεί 
οι Α σπαθί και καρό. Με την αγορά αυτή αφενός δηλώνω τη 
δική μου δύναμη στα καρά, αφετέρου αρνούμαι τις κούπες. 
Αν ο συμπαίκτης κρατά τις κούπες θα δηλώσει το σλεμ.
Φ. Παναγιωτοπούλου: 4ΧΑ. Αφού εξαντλήσαμε σπαθιά και 
καρά, ας μάθουμε τι έχουμε και στις κούπες
Β. Ρουσσέας: 4ΧΑ. Ερώτηση Άσσων αφού μας ενδιαφέρει ο 
Άσσος κούπα. Είναι και η προφανής έξοδος των αντιπάλων.

2$=10, 3$=8, πάσο=8, 1ΧΑ=6, 4$=5

Είμαι στη λεγόμενη “θέση σάντουιτς”, πρώτη εναντίον πρώτης, 
έχω και γκίνια.....έχουν αγοράσει το καλό μου χρώμα και προτι-
μώ η αγορά 2 κούπες να δείχνει τα άλλα 2 χρώματα με πόντους 
ανοίγματος ενώ 2 σπαθιά, (υψηλό  cue-bid και χαμηλό   cue-
bid) κάτω από άνοιγμα. Λέω λοιπόν πάσο.  
Οι δάσκαλοι:
Ι. Προκοπίου. 2$. Αν παίζετε αυτήν την αγορά φυσική τότε 
μη φοβηθείτε καθόλου να την επιλέξετε. Η ποιότητα των κου-
πών σάς αφήνει αδιάφορους για τον αριθμό των κουπών στα 
δεξιά σας. Για κάποιους όμως δείχνει μια ειδικού τύπου δι-
χρωμία στα αμίλητα χρώματα. Αυτοί θα πρέπει να πασάρουν.
Κ. Μπόζεμπεργκ. 2$. Φυσική αγορά με άνοιγμα και καλό 
6φυλλο και άνω χρώμα.
Β. Βιρβιδάκης. 2$. Πολλές φορές τυχαίνει να έχουμε 
κάποιο πολύ καλό εξάφυλλο μαζέρ το οποίο αγοράζει ο αντί-
παλος δεξιά μας απαντώντας στο άνοιγμα του συμπαίκτη του. 
Είναι προτιμότερο η αγορά μας να είναι φυσική, δείχνοντας 
αξίες καλής παρεμβολής στο συγκεκριμένο χρώμα.
Οι αναγνώστες:
Π. Μαλτέζος: 3$. …Όπως και να έχει, με αγορά στις 
κούπες έχουμε τουλάχιστον 7 μπάζες, άρα δύο μέσα = -100, 
είναι καλύτερο σκορ από οποιοδήποτε σκορ με αγορά των 
αντιπάλων. Από ‘κει και πέρα, εάν ο συμπαίκτης διαθέτει κάτι, 
ακόμη καλύτερα. Τέλος, στην περίπτωση που οι αντίπαλοι 
αγοράσουν τυφλά στα 3ΧΑ, έχουμε οδηγήσει το συμπαίκτη 
μας σε αντάμ κούπα, η οποία κατά πάσα πιθανότητα θα βάλει 
μέσα την αγορά.
Φ. Παναγιωτοπούλου: πάσο. Δε νομίζω ότι μπορώ να πω 
1ΧΑ. Ίσως μου δοθεί η ευκαιρία να μιλήσω στον επόμενο 
γύρο
Γ. Κότσης: πάσο. Έχω 15 π/ο. Οι Β-Ν έχουν 18+, άρα η Δ έχει 7 
π/ο μάξιμουμ. Το δυνατό μου χρώμα το αγόρασε ο Β.
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πόντοι) και καλύπτουμε χανόμενες λεβέ στο ζητούμενο χρώμα.
Ι. Προκοπίου. 4&. Αποδοχή και ταυτόχρονα cue-bid για την 
περίπτωση που ο συμπαίκτης έχει σλεμόχερο. Μην του φάτε 
όλο το χώρο αγοράζοντας 4#.
Κ. Μπόζεμπεργκ. 4&. Με σούπερ μάξιμουμ και όλες τις 
κάρτες μας να δουλεύουν αποφεύγουμε να αγοράσουμε απλά 
τη μανς. Υπάρχει ενδεχόμενο να παιχθεί σλεμ στα σπαθιά και 
δεν αγνοούμε αυτήν την πιθανότητα.
Οι αναγνώστες:
Γ. Κότσης. 4#. Κλασσικό help suit game try. Έχω πολύ καλά 
σπαθιά, 3φυλλη πίκα με τον #Κ και 2φυλλη κούπα.
Φ. Παναγιωτοπούλου: 4#. Ελπίζω έτσι να του δείχνω τη 
συμπαράστασή μου στα σπαθιά.
Π. Μαλτέζος: 3XA. Την κάλυψη που ζητάει ο συμπαίκτης 
στα σπαθιά την έχουμε, τους πόντους που υποσχεθήκαμε (6-
9) τους έχουμε στο maximum, έχουμε ομαλή κατανομή και 
αρνούμαστε έλεγχο σε καρά και κούπες (αλλιώς θα αγορά-
ζαμε εκεί). Δηλώνουμε τη χαμηλότερη μανς, και από εκεί, ας 
αποφασίσει ο συμπαίκτης αν θα μείνει, αν θα επιλέξει 4 πίκες 
ή θα προχωρήσει για σλεμ. 
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4&=10, 4#=9, 3ΧΑ=6

Ο συμπαίκτης κάνει προσπάθεια για μανς και μας ζητάει να του 
καλύψουμε χανόμενες στα σπαθιά. Εμείς έχουμε με το παρα-
πάνω αυτό που χρειάζεται και του το δείχνουμε αγοράζοντας 
4 σπαθιά. Αν είχαμε χχ ή Κχ ή Αχ ή χ θα του λέγαμε, απλά,  4 
πίκες, ενώ με χχχ ή Ηχχ ή Ηχχχ χωρίς πλαϊνό κοντό χρώμα θα 
λέγαμε 3 πίκες.
Οι δάσκαλοι:
Β. Βιρβιδάκης. 4&. Η αγορά μας δείχνει υπεραποδοχή 
στην πρόταση του συμπαίκτη ή ενδιαφέρον για σλεμ, στην 
περίπτωση που η επαναδήλωση του ήταν προσπάθεια για 
σλεμ, καθώς έχουμε το μέγιστο της πρώτης μας απάντησης (9 

1#=10, 1ΧΑ=8, πάσο=7

Η αγορά 1 πίκα πρέπει να μπορεί να δείχνει τετράφυλλο, με 
“ανοχή” στην κούπα (δηλαδή δίφυλλο) και να είναι επιτακτι-
κή για ένα γύρο. Αντιθέτως αν είχατε π.χ. πεντάφυλλο καρό 
αντί για τετράφυλλο πίκα, μπορείτε να αγοράσετε 2 καρά που 
δείχνει ανοχή επίσης στην κούπα του συμπαίκτη και η αγορά 
αυτή είναι εποικοδομητική αλλά όχι επιτακτική, δηλαδή μπο-
ρεί να πασαριστεί από τον συμπαίκτη σας.

Οι δάσκαλοι:
Κ. Μπόζεμπεργκ. 1#. Αν και κατά κανόνα αυτή η αγορά 
δείχνει 5φυλλο χρώμα, μπορεί να γίνει και με καλό 4φυλλο. 
Δείχνει δε 8 και άνω πόντους.
Ι. Προκοπίου. 1#. Η αλλαγή χρώματος στο επίπεδο 1 είναι 
forcing. Ίσως ο συμπαίκτης σας να περιμένει να βρει είτε πε-
ρισσότερες πίκες είτε περισσότερους πόντους. Όμως τίποτα 
δεν τον εμποδίζει να έχει γύρω στους 16 πόντους και να χαθεί 
μια πολύ καλή μανς αν επιλέξετε να πασάρετε.
Β. Βιρβιδάκης. 1ΧΑ (ή 1# αν δεν παίζουμε την αγορά 
αυτήν υποχρεωτικά πεντάφυλλο χρώμα). Ανάλογα με τη 
συμφωνία με το συμπαίκτη θα επιλέξουμε την αγορά μας. 
Με το χέρι αυτό θα προτιμούσαμε η αγορά 1# να δείχνει 
τετράφυλλο χρώμα καθώς δεν είμαστε και πολύ περήφανοι 
για το κράτημα μας στο σπαθί…

Οι αναγνώστες:
Π. Μαλτέζος: 1#. Άρνηση για κούπες, απλή αγορά. Ότι 
άλλο θα παραπλανήσει το συμπαίκτη μας…
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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 δεύτερη

B

N
AΔ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 3

Ομάδες – Όλοι στη πρώτη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

2$ πάσο ;

# K106
$ A9
^ 10763
& Q842

B

N
AΔ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 4

Ομάδες – ΑΔ στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1$

κοντρ 2$ ;

# AKQ
$ -
^ A8652
& A9432

B

N
AΔ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 5

Ομάδες – Όλοι στη πρώτη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

3$ πάσο ;

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 6

Ομάδες – ΑΔ στη πρώτη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1#

2& πάσο ;

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 7

Ζεύγη – Όλοι στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1&

1$ πάσο ;

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 8

Ομάδες – ΑΔ στη δεύτερη

# 872
$ K9754
^ 743
& 82

# QJ10
$ 7
^ AKQJ107
& AJ10

B

N
AΔ

# 86
$ 3
^ 108763
& KQ1076

# A4
$ KQ5
^ AQ872
& 985

B

N
AΔ

B

N
AΔ

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

;

# AQJ1083
$ 6
^ K1093
& 63

B

N
AΔ

# KJ4
$ AJ73
^ A954
& A6

20ος Διαγωνισμός

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

πάσο 1$

κοντρ πάσο ;

*  Weak-two

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 7

Ομάδες -  Όλοι στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1# ;

B

N
AΔ

# QJ3
$ KJ872
^ A43
& K5

Γ. Κότσης. 1#. …Δηλώνω 8+ π/ο, όχι όμως πολύ παραπά-
νω, διότι τότε θα είχα κάνει cue bid. Επίσης δείχνω ότι μάλλον 
δεν έχω 3φυλλη κούπα. Μπορεί η Δ να έχει 4φυλλη πίκα, διότι 
ο Β δεν έδειξε πίκες. Αν η Δ βοηθήσει στις πίκες με 3φυλλη, θα 
παίξω Moysian 4-3. Αν τα σπαθιά μου ήταν J10xx θα αγόραζα 
1ΧΑ. Πρέπει να πω ότι με προβλημάτισε αυτό το χέρι.
Β. Ρουσέας: 1ΧΑ. Αν και δεν το συνηθίζω, εδώ θα το έκρυβα 
το μαζέρ.

part-score είναι πολύ μεγαλύτερος. Τα $87 προσθέτουν του-
λάχιστον μια κάποια ποιότητα στο χρώμα μου. Με τέτοια χέρια 
ο Lawrence θα έριχνε στην πυρά όποιον παρεμβαλλόταν.  
Οι αναγνώστες:
Γ. Κότσης. Πάσο Ναι μεν έχω 14 π/ο αλλά οι κούπες μου είναι 
διάτρητες και φοβάμαι να αγοράσω 2$ διότι είμαι στη δεύ-
τερη και σε θέση sandwich  και μπορεί ο Ν να έχει μια γαβάθα 
κούπες. Προτιμώ να περιμένω εξελίξεις.
Π. Μαλτέζος: 2$. Δηλώνουμε αυτό που έχουμε: 5φ κούπα 
και 14π. Εάν δηλώσουμε κοντρ, υπάρχει περίπτωση ο Νότος 
να ανέβει στις 2πίκες, πριν μιλήσει ο συμπαίκτης και χωρίς να 
έχει δηλωθεί το χρώμα μας, ενώ επιπλέον δεν υποστηρίζουμε 
τα σπαθιά.

Καλύτερη βαθμολογία από τους αναγνώστες συγκέ-
ντρωσαν οι: Γ. Κότσης, Ε. Αντωνίου, Φ. Παναγιωτο-
πούλου, Π. Μαλτέζος, Β. Ρουσέας, Χ. Χρήστου.

Πάσο=10,  2$=7, κοντρ=7

Όταν έχω τέτοια χέρια με σκόρπιους πόντους, έστω και 14, θυ-
μάμαι ότι η μαμά μου έχει πει πως για να κάνω παρεμβολή χωρίς 
να διακινδυνεύω να πληρώνω 1400 πρέπει να μετράω μπάζες. 
Κάντε το και θα δείτε ότι ούτε που πλησιάζετε τον αριθμό των 6 
που απαιτούνται για το 2 μέσα (δεύτερη εναντίον δεύτερης γαρ). 
Οι δάσκαλοι:
Κ. Μπόζεμπεργκ. πάσο. Η υφή του χεριού είναι περισσότερο 
αμυντική και παρά τους πόντους μας πρέπει να αποφύγουμε 
την παρεμβολή, λόγω κακού χρώματος και διάσπαρτων ονέρ.
Β. Βιρβιδάκης. πάσο. Με κακό χρώμα στη δεύτερη μανς 
απομακρύνουμε κάθε σκέψη για παρεμβολή. Εξάλλου στην 
παρεμβολή στο επίπεδο 2 στη δεύτερη μανς θέλουμε 6 λεβέ και 
με το χέρι αυτό μετράμε 4-5 με το ζόρι.
Ι. Προκοπίου. 2$. Εν γνώσει του κινδύνου ο αριστερά αντί-
παλος να με περιμένει και να με τιμωρήσει παραδειγματικά. 
Σκόρπιοι οι πόντοι μου πλην όμως 14. Ο κίνδυνος να χαθεί ένα 

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1XA πάσο

2$* πάσο 2# πάσο

3XA ;
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Διοργανωτής : AOMB  / Kύπελλο Λαζόπουλου 12-14/9/2008 

Ζεύγη 1-16

Μαρκίδου Μ.

Κορώσης Θ

Κουδουνάς Α

Μπίκα Ε

Σοφιός Μ

Τσαμπρούνης Δ

64,25

64,25

60,08

59,67

59,67

58,52

1-8

Σάλεμ Ν

Χρήστου Χ

Πάλμος Ι

Παπαδόπουλος Πε

Αντωνίου Χ

Κατσούφρη Θ

61,73

61,73

58,11

58,11

56,08

56,08

Διοργανωτής: ΟΑΜΠΕΙ / Φεστιβάλ Πειραιά 19-21/9/2008

Φεστιβάλ 

Πειραιά

1-16

Καρλαύτης Γ

Μπομπολάκης Σ

Ευαγγελίδης Δ

Βρούστης Β

Μηλιτσόπουλος Ι

Παναγάκη Μ

64,72

64,72

60,99

58,60

57,91

57,91

1-9

Πουρνάρας Α

Δόλκα Χ

Παπαμαρκάκης Κ

Κουρογένη Α

Τριαντάφυλλος Ι

Δημητριάδης Η

60,75

60,75

60,16

60,16

57,83

57,83

1-5

Ιωάννου Α.

Παντελή Κ

Ντάνος Κ

Κεφαλά Μ

Καραδημήτρη Α

Νεράντζη Α

58,82

58,82

56,12

56,12

52,36

52,36

Διοργανωτής : ΑΟΜ / Grand Prix 3-5/10/2008

Grand Prix 1-16

Νικητόπουλος Γ

Μούλιου Τ

Νίνος Σ

Οικονομίδης Ν

Κυριακούση Π

Μηλιτσόπουλος Ι

59,73

59,73

57,33

57,33

57,04

56,65

1-9

Παυλογιάννης Ν

Κορδούτης Γ

Αλεξίου Δ

Δόλκα Χ

Κωσταπάνος Β

Παπανδρέου Μ

58,33

57,54

57,54

54,83

54,83

51,85

1-5

Χλιβέρης Χ

Τσιφουτίδη Β

Σκούρα Ν

Μουτζούρη Α

Οικονόμου Αι.

Σίμου Ε

59,37

59,37

56,89

56,89

56,41

56,41

Διοργανωτής: ΑΟΤ / Εκδρομικό Grand Prix / 3 -5/10/2008

Grand Prix 1-16

Γκικάκης Π

Κορώσης Θ

Μαρκίδου Μ.

Μοίρας Κ

Δοξαστάκης Γ

Τσεβδού Α

61,79

60,86

60,86

59,97

59,97

59,79

1-8

Χιώτης Π

Κλήμη Σ

Μπαλωμένος Ι

Μάντης Α

Στενού Χ

Κολλιοπούλου Β

61,02

61,02

60,89

60,89

55,60

55,60

Διοργανωτής: ΧΟΜ / Grand Prix / 3 -5/10/2008

Ομάδες

1-6

1-16

Γουγούλας Γ

Σκορδομπέκης Α

Καλογεράς Μ

Αντωνίου Α.

Σέγκος Γ

Πρινιά Μ

63,86

63,86

60,83

60,83

60,66

60,66

Νικητές Εσωτερικών Πρωταθλήματων   
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Από  Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο 2008ν   Σωματείων 

Διοργανωτής: ΟΑΜΚΗ / Grand Prix 17-19/10/2008

Grand prix 1-16

Καβαντούρης Ν

Μαρσώνης Π

Προκοπίου Ι

Παπυράκη Μ

Αβδούλος Σ

Καλλιφρονάς Μ

61,36

61,36

59,94

56,81

55,58

55,58

1-6

Ζουλινού Β

Μαθιουδάκης Α

Ιωάννου Α.

Παπακωνσταντίνου Ν

Μπαλτάς Δ

Βουλγαρίδης Β

65,52

65,52

63,22

63,22

61,27

60,36

Διοργανωτής: ΑΟΜΒ / Grand Prix 7-9/11/2008

Ζεύγη 1-16

Μαρσώνης Π

Μέλιας Β

Παναγάκη Μ

Μηλιτσόπουλος Ι

Βογιατζόπουλος Σ

Καρύδης Α

58,56

58,56

57,44

57,44

55,74

55,74

1-9

Χρήστου Χ

Σάλεμ Ν

Λαβράνος Ν

Αδαμίδου Ζ

Βάλβη Α

Παπακωνσταντίνου Δ.

64,37

64,37

57,15

57,15

55,92

55,92

Διοργανωτής : ΑΜΙ / 28-30/11/2008 

Ζεύγη 1-16

Κυριάκης Α - Αλαμάνος Ε

Παπυράκη Μ - Προκοπίου Ι

Ρούσσος Γ - Μαμιδάκη Λ

Γαβριήλογλου Α - Λαγγουράνης Φ

Καραγιαννόπουλος Λ - Κοτινάς Σ

Θεοτόκης Ν - Παπαδόπουλος Τ.

58,65

57,35

57,16

55,56

53,53

53,42

1-6

Κραίας Μ - Παπουτσής Δ

Καρπουζέλη Χ - Δόνος Β

Σιακάρης Κ - Δουβάνας Π

Σπυρίδου Δ - Κέτεν Α

Αναστασόπουλος Κ - Μπαλκίζας Α

Παυλίδου Α - Κομνηνακίδης Χ

63,01

57,79

57,73

56,45

55,62

52,87

Διοργανωτής : ΑΟΤ-ΑΣΑΕ / Φθινοπωρινό προτάθλημα ομάδων/ 28-30/11/2008 

Ομάδες

1-16

Μήτση Γ

Γκρίνιας Κ

Θεοδώρου Δ

Τριανταφυλλίδης Κ

Τάσσιος Δ

116,0

Μπάκας Κ

Σκορδαλίδη Κ

Κανελλόπουλος Γ

Κίμου Ε

Πλάκα Ζ

Ροκίδης Κ

108,0

Κουδουνάς Α

Βογιατζόπουλος Σ

Βοντίτσος Ι

Κουτρούμπας Σ

Βελώνη Α

Παπακονδύλης Ι

102,5

Ομάδες

1-9

Παπάζογλου Θ

Αναγνωστόπουλος Κ.

Αγγελάκου Σ

Κόντος Μ
161,0

Σκιαδέλλη Β

Ηλιόπουλος Π

Κόντος Κ

Μπενιού Μ

Κοταράς Κ

Κορδούτης Γ

156,0

Στρώνης Γ

Χατζοπούλου Λ

Ιατρού Μ

Βρεττού Σ

Σκαρπίδης Χ

Σκαρπίδου Ρ

149,0

Διοργανωτής: ΑΣΑΕ / Κύπελλο Τρικουράκη / 9-14/12/2008

Κύπελλο 

Τρικουράκη

1-16

Παπυράκη Μ

Καλλιφρονάς Μ

Βαλσαμάς Σ

Μηλιτσόπουλος Ι

Παναγάκη Μ

Βιτιάδης Ι

59,62

56,91

56,30

56,08

56,08

55,90

1-9

Καμπούρης Α

Βαρβαρούση Φ

Φλέσσα Η

Ζαίμη Ε

Μπαλκίζας Α

Μιχαηλίδης Σ

61,37

61,37

55,79

55,79

55,61

53,98

1 2 3

Επιμέλεια: Ι. Σουβατζής

1 2 3
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Διοργανωτής: ΟΑΜΘ  / 12-14/12/2008

Ζεύγη 1-16

Σκουμπουρδής Ν - Σκορδάς Β

Κουκουβού Γ - Βλάχου Λ

Πολυχρονάκου Ι - Μαρκάκης Ι

Αλτίνης Δ - Περδικάρης Ν

Αθανασιάδης Α - Τριχόπουλος Α

Κουκουσέλης Α - Ζώζης Σ

56,69

54,99

53,37

53,31

53,24

52,55

Διοργανωτής: ΟΑΜΛ  / 12-14/12/2008

Ζεύγη Παπαιωάννου Ι - Παπαιωάννου Μαρ

Κατινάκη Χ - Οικονομίδης Δ

Γιαντσής Ι - Ευθυμίου Δ

Γεωργούδης Π - Δημητρακόπουλος Γ

Τσιάκαλος Α - Σοκόλοβα Τ

Οικονόμου Λο - Χρήστου Χ

455,00

451,00

424,00

419,00

398,00

398,00

Διοργανωτής:  ΟΠΑΦ  / Grand Prix 19-21/12/2008

Grand prix 1-16

Νίκα Β

Μωυσίδης Α

Ευαγγελίδης Δ

Παπυράκη Μ

Δημητριάδης Η

Αλεξίου Δ

Σωτηρόπουλος Χ

60,65

58,69

57,50

56,35

56,33

56,33

55,77

1-9

Βίγκος Β

Γράψα Α

Πατεράκης Γ

Κουρογένη Α

Καπετανάκη Ρ

Κατσιάπης Π

61,62

61,62

55,81

54,62

49,73

49,73

1-6

Ιωάννου Α.

Παπακωνσταντίνου Ν

Καραμεσίνης Π

Χαζάπης Ν

Παπάζογλου Θ

Αναγνωστόπουλος Κ.

63,63

63,63

62,43

62,43

60,50

60,50

Διοργανωτής: ΑΟΜ / Grand Prix 19-21/12/2008

Grand prix 1-16

Μπομπολάκης Σ

Νέστορα Θ

Καλλιφρονάς Μ

Βρούστης Β

Δελημπαλταδάκης Ν

Συρακοπούλου Χ

Δαρκαδάκης Α

63,12

59,15

59,15

59,05

58,78

58,10

58,10

1-9

Μιχαηλίδης Σ

Δογάνης Π

Χαραλαμπίδου Σ.

Παυλογιάννης Ν

Τουλούπας Ι

Χαρίτος Β

59,47

59,47

58,89

58,89

56,10

56,10

1-6

Χλιβέρης Χ

Τσιφουτίδη Β

Γιαννάκας Α

Φλούρης Γ

Λύτρα Α

Βούρδογλου Γ

61,27

61,27

60,34

60,34

58,01

58,01

Διοργανωτής: ΟΑΜΘ / Αγώνας Masters “ Χλόη Βλιούρα” 20-22/12/2008

 Ζεύγη 1-16

Αθανασιάδης Α - Τριχόπουλος Α

Λούσης Γ - Σταυρινός Σ

Οικονομόπουλος Γ. - Αταβευ Υ

Δεστέφανος Κ - Οργαντζίδης Γ

Κουκουσέλης Α - Πολυχρονάκου Ι

Καραβιδόπουλος Α - Λουπράνης Σ

193,00

190,00

183,00

181,00

170,00

168,00

Διοργανωτής: ΑΟΜΒ / 27-29/12/2008

 Grand Prix 1-16

Καβαντούρης Ν

Μαρσώνης Π

Κοντομήτρος Κ

Αθανασάτου Μ

Λεβέντη Χ

Μοίρας Κ

61,49

61,49

58,32

57,76

57,76

57,24
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Εξασκηθείτε στην εκτέλεση Λύσεις των προβλημάτων (από τη σελίδα 19)

 * τράνσφερ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1 (**)

# J83
$ AQ104
^ 965
& 742

# 52
$ 73
^ AK732
& 9653

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 1094
$ J985
^ 104
& KQ108

# AKQ76
$ Q62
^ QJ8
& AJ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2 (***)

# 765
$ ΚQ83
^ A75
& AJ5

# AQJ3
$ 72
^ QJ92
& K106

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 10982
$ 54
^ 1086
& 9742

# K4
$ AJ1096
^ K54
& Q83

ΣΩΜΑΤΕΙΑ –  ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΟΜ
ΑΕΠΜΑ Π. Τσαλδάρη 13, 151 27 Μελίσσια,
τηλ. 210-8044368, fax 210-6136279    

ΑΜΙ  Πλατεία Νότη Μπότσαρη 12, 454 44 
Ιωάννινα, τηλ & fax 26510-34682

ΑΟΑΦ Π. Καλλιγά & Δάφνης, 152 37 Φιλοθέη,
τηλ. 210-6812557, fax 210-6827408 

ΑΟΜ Μιχαλακοπούλου 181, 115 27 Αθήνα,
τηλ. 210-7759674, fax 210-6728523

ΑΟΜΜ Ι. Καρτάλη 3, 382 21 Βόλος,
τηλ. 24210-55358, fax 24210-39143

ΑΟΜΒ Βουλιαγμένης 85, 166 74  Γλυφάδα,
τηλ. & fax 210-9651944

ΑΟΜΨ Κονδυλάκη 8, 154 52  Π. Ψυχικό,
τηλ. 210-6749868, fax 210-3226085

ΑΟΜΧ Αβάντων 67, 34 100 Χαλκίδα,
τηλ. 22210-60888, fax 22210-60877

ΑΟΤ Φιξ & Ζεφύρου 1-3, 175 64 Π. Φάληρο,
τηλ. 210-9408740, fax 210-9402473

ΑΣΑΕ 3ης Σεπτεμβρίου 56Α, 104 33 Αθήνα,
τηλ. 210-8228150, fax 210-8218408

ΑΣΝΒ Χρυσ. Σμύρνης 1, 190 09  Ν. Βουτζάς,
τηλ. & fax 22940-33398 

ΙΟΘ Μεγάλου Αλεξάνδρου 12, 546 43 Θεσ/νίκη, 
τηλ. 2310-830939, fax 2310-858279

ΚΟΑΜ Προσαλένδου 35, 491 00 Κέρκυρα,
τηλ. 26610-52300, fax 06610-37437 

ΛΑΜΘ Λεωφ. Νίκης 63, 546 22 Θεσσαλονίκη,
τηλ. 2310-270557, fax 2310-234832

ΛΕ Ιπποκράτους 6-8, 151 23 Αμαρούσιο,
τηλ. 210-6856262,  fax 210-6855191

ΟΑΑ Λεωφ. Βασ. Όλγας 2, 105 57 Αθήνα,
τηλ. 210-9232872, fax 210-9243629

ΟΑΜ Ιπποκράτους 6-8, 151 23 Αμαρούσιο,
τηλ. 210-6856262 , fax 210-6855191  

ΟΑΜΒ Α. Αντωνιάδη 11, 59 100 Βέροια,
τηλ. 23310-28886 (κ. Βασίλης Αγγελής)

ΟΑΜΘ Μαντώς Μαυρογένους 4, 542 49 Θεσ/κη, 
τηλ. 2310-313700,  fax 2310-438045

ΟΑΜΚ Ξενοδοχείο Pharae Palace, Ναυαρίνου & 
Ρήγα Φεραίου, 241 00 Καλαμάτα,
τηλ. & fax 27210-29532 

ΟΑΜΚΗ Κηφισίας 70, 151 25 Αμαρούσιο,
τηλ. 210-8079917, fax 210-8079864

ΟΑΜΛ Χρυσοχόου 15, 412 21 Λάρισα,
τηλ. 2410-623067, fax 2410-571842

ΟΑΜΠΕΙ  Ομηρίδου Σκυλίτση 26,  185 37 
Πειραιάς, τηλ. 210-4178274

ΟΑΜΡ Δ. Θέμελη 67, 851 00 Ρόδος,
τηλ. και fax 22410-22256

ΟΑΜΣ Πολιτιστικό Κέντρο Κηφισιάς, 621 24 
Σέρρες, τηλ. 23210-51676, fax 23210-68224

ΟΑΜΧΝ Ξενοδοχείο «AKALI», Κισσάμου 55, 73 
100 Χανιά, τηλ. & fax 28210-27383 

ΟΠΑΦ Καποδιστρίου 17, 152 37 Φιλοθέη,
τηλ. 210-6823941, fax 210-6852959

ΠΛΗ Πλατεία Ελευθερίας - Μέγαρο Ντορέ, 712 02 
Ηράκλειο, τηλ.& fax 2810-223690

ΠΟΑΜ Σοφοκλέους 22, 264 42 Πάτρα,
τηλ. 2610-434134, fax 2610-273977

ΡΟΜ Μελιδώνη 1, 741 00 Ρέθυμνο,
τηλ. 28310-20828, fax 28310-35456

ΣΑΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΠΡΙΤΖ «Ο 
ΣΑΜΙΟΣ» Ξενοδοχείο «ΣΑΜΟΣ», Θεμιστοκλή 
Σοφούλη 11, 83 100, τηλ.22730-28377

ΣΛΑΜ Εγκαταστ. Ναυτ. Ομίλου – Τέρμα Μακρύ 
Γιαλού, 81 100 Μυτιλήνη,
τηλ. και fax 22510-42660 

ΧΟΜ Ελ. Βενιζέλου 92, 82 100 Χίος,
τηλ. 227 104 4180

Ζεύγη.
Όλοι στη δεύτερη  
Μοίρασε η Δύση

Ομάδες.
Όλοι στη δεύτερη  
Μοίρασε ο Νότος

Νότος Δύση Βορράς Ανατολή

1# πάσο 2# πάσο

4# όλοι πάσο

Αντάμ: ^K Αντάμ: ^Q

Ο εκτελεστής κερδίζει το γύρισμα του &Κ με τον &Α. Μαζεύει τα 

ατού των αντιπάλων και συνεχίζει, παίζοντας και όλα τα υπόλοιπα 

ατού. Αν η Ανατολή έχει 4φυλλο τον $J, πράγμα που είναι πολύ 

πιθανό αφού έχει μόνο 2 καρά, δεν θα μπορέσει, στο τελευταίο 

ατού, να μην χαλάσει κούπα, αφού θα πρέπει να κρατάει και την 

&Q.

Οι περισσότεροι μη έμπειροι μπριτζέρ πιστεύουν ότι το σκουίζ εί-

ναι κάτι το μαγικό και πολύπλοκο. Η διανομή αυτή είναι κλασσική 

απόδειξη για το αντίθετο.  Το μόνο που πρέπει να κάνετε σε αυτή 

τη διανομή είναι να τραβήξετε όλες τις σίγουρες μπάζες που έχετε 

(ο κανόνας αυτός ισχύει για όλα τα σκουίζ) και να προσέχετε μή-

πως εμφανιστεί η &Q. Αν όχι, παίζετε τις κούπες στο κεφάλι. 

Ο εκτελεστής, που γνωρίζει από την αγορά που βρίσκονται όλα 

τα  μεγάλα φύλλα, βρίσκεται σε θέση ισχύος. Μπορεί, παίζοντας 

με σωστό τρόπο, να δημιουργήσει προς όφελός του τελικές θέσεις 

κλεισίματος.

Το κλειδί της διανομής είναι να αρνηθεί ο Νότος να κερδίσει την ̂ Q, 

επιτρέποντας στη Δύση να κερδίσει τη λεβέ. Στη συνέχεια κερδίζει 

το δεύτερο καρό, παίρνει τα ατού, εισπράττει τον ^Α και επιχειρεί 

την εμπάς του σπαθιού, παίζοντας μικρό προς τον &J, η οποία και 

επιτυγχάνει σχεδόν σίγουρα. Μετά παίζει τον &Α και δίνει χέρι στη 

Δύση παίζοντας ξανά σπαθί στη Ντάμα. Τώρα η Δύση θα χαρίσει μια 

επιστροφή στις πίκες ή φύλλο για κόψιμο και ξεσκαρτάρισμα. 

Το επιτυχημένο αυτό παίξιμο  αφαιρεί εντελώς από την Ανατολή  

τη δυνατότητα να πάρει χέρι και να βάλει στη μέση τον Ρήγα πίκα.

Νότος Δύση Βορράς Ανατολή

1^ κοντρ πάσο

4$ όλοι πάσο
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Το  ôñåëü μπριτζόλεξο

Τασία Mπαμπούλα

Mαυρίστε 12 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. Φιλοξενεί ..σκυρόδεμα

2. Τη…δίνει ο καταπληκτικός!

3. Τα βλέπουμε με κλειστά 
μάτια – Άτοπο χωρίς 
τα…όμοια

4. Το γουρούνι των προγόνων 
μας – Υπηρέτης με 
αρνητική χροιά (κλητ) 
– Χωρίς αεροπλάνα σε 
λίγο…

5. Ηλικιωμένοι τα ‘χουν!

6. Γούντυ κι αυτός – Εκεί 
συνήθως ..ξεφορτώνουν 

7. Τά χει ο… Ρήγας – Με το 
«όχι» αμφιβάλει – Εξέχει 
στο καπέλο

8. Γνωστός ο…τάφος του 
– Νοσοκομείο της Αθήνας 
(μια γραφή)

9. Κοντά του και η …γνώση 
– Κενό χωρίς…ήχους 
– Όμοια

10. Του ψάλτη μουρμούρα 
– Έδρασαν στη Ρωσία 

ΚΑΘΕΤΑ 

1. Κι έτσι το γιασεμί

2. Ολόγιομο φεγγάρι

3. Παλαιά κομματικά αρχικά 
– Νότα που βρίζει – Κι άλλο 
ένα

4. Σχιστομάτης κι αυτός (μια 
γραφή) –

5. Μάρκα λαμπτήρων – Το 
πρώτο και το εικοστό

6. Γνωστό το ράλι του – Έτσι 
προφέρεται το «ξ»

7. Ανθάκια –Βαμβακερό 
ύφασμα

8. Έδρασε στην Κατοχή 
– Μουσικό συγκρότημα 
που…αρνείται

9. Διάσημη…φράση – Δεν το 
εγκαταλείπει ο ευσυνείδητος

10. Έχει φωνή….καμπάνα

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Ι Κ Ε Σ Ι Α ■ Α Μ Ο

 2. Ν Ρ ■ Τ Α Σ Α Κ Ι Α

3. Τ Α Χ Α ■ Π Ρ Ο ■ Κ

4 Ε ■ Ο Ρ Ν Ι Α ■ Π Α

5. Ρ Ε Σ ■ Ε Ρ Ι Κ Α ■

6. ■ Λ Ε Ι Ρ Ι ■ Α Π Ι

7. Φ Ο ■ Σ Ο Ν Α Ρ ■ Ν

8. Ο ■ Μ Ο ■ Η Ρ Α Ι Ο

9. Υ Α Ι Ν Α ■ Σ Σ Ε ■

10. Γ Ε Σ ■ Σ Ε Η ■ Ρ Α
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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 Ζεύγη κατηγοριών 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

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

ΜΑΡΤΙΟΣ

6-8
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ομάδων 

(ημιτελικός όπεν) 

13-15 *ΟΑΑ - ΑΟΜΒ

20-22

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ομάδων 

(τελικός)                                            

 Γεν. Συνέλευση

27-29

ΟΑΜΚ Φεστιβάλ  Καλαμάτας

ΟΑΜΘ Εσωτερικό Πρωτάθλημα 

Ζευγών Swiss

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

3-5
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων 

και Seniors 

10-12
Πρωτάθλημα Αττικής * ΟΑΜΠΕΙ 

- ΑΟΜ 

17-19 Πάσχα

24-26
* ΟΑΜΚΗ – ΟΑΜΠΕΙ

   ΟΑΜΡ Ομάδες Όπεν

ΜΑΪΟΣ

29/4-3/5
Διεθνές Φεστιβάλ Βαλκανικής 

Φιλίας   (Θεσσαλονίκη)     

6-10 Φεστιβάλ Ανθοκομικής

15-17
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 

Ζευγών (Swiss)   

20-24

22-24

ΑΟΤ Βυζαντινό Φεστιβάλ Μπριτζ

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 

Μαθητών

ΟΑΜΡ  Rodos Cup

29-31
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 

Μεικτών Ζευγών
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