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Mε µεγάλη µας χαρά διοργανώνουµε και πάλι το Φεστιβάλ Bridge «Ελληνικά Νησιά» στην Ρόδο και θα 

θέλαµε να σας προσκαλέσουµε να ζήσετε µαζί µας, ξανά, αυτή την εµπειρία.  

Το Φεστιβάλ Bridge «Ελληνικά Νησιά» περιλαµβάνει αγώνες για ζεύγη open, αγώνες για ζεύγη mixed και  

αγώνες για οµάδες, µε συνολικά βραβεία 50,000€. 

Στο αγωνιστικό κοµµάτι του φεστιβάλ «Ελληνικά Νησιά» µπορούν να δηλώσουν όλοι συµµετοχή.  Όµως, για 

να συµµετέχετε και στα υπόλοιπα events δηλ. µαθήµατα bridge, friendly night tournaments εκδροµή µισής 

ηµέρας και gala dinner (η εκδροµή και το gala dinner προσφέρονται από τον χορηγό µας), θα πρέπει να 

έχετε δηλώσει τη συµµετοχή σας µέσω των διοργανωτών.   

Το κόστος συµµετοχής κατ’ άτοµο (που θα καταβάλλεται στους Directors, µέσα στην αίθουσα, κατά τη 

διάρκεια των αγώνων) ορίζεται σε:  

♣ 100€ για τα ζεύγη open 

♥ 60€   για τα ζεύγη mixed 

♦ 80€   για κάθε οµάδα 

ΖΕΥΓΗ OPEN ZEYΓΗ MIXED OMA∆ΕΣ 

ΕΠΑΘΛΑ 

Συνολικά 20.000€.   

4.000 € το πρώτο ζευγάρι 

και βραβεία για όλες τις 

κατηγορίες 

Συνολικά 10.000€.   

3.000 € το πρώτο ζευγάρι και 

βραβεία για όλες τις κατηγορίες 

Συνολικά 20.000€.   

4.000 € η πρώτη οµάδα και 

βραβεία για όλες τις 

κατηγορίες 

 

Στους νικητές θα απονέµονται master points από την Ελληνική και την Ιταλική Οµοσπονδία.   

Το Φεστιβάλ Bridge θα αρχίζει καθηµερινά στις 17:00 και τα Friendly Night Tournaments στις 21.30. Η 

συµµετοχή για τα friendly night tournaments θα είναι 8€.     

 

∆ΙΑΜΟΝΗ 

Το πολυτελές, πλήρως ανακαινισµένο και, υπό νέα διεύθυνση,  Imperial Rhodes-5* έχει επιλεγεί για την 

παραµονή σας.      Όλες οι δραστηριότητες του φεστιβάλ (αγώνες, µαθήµατα και φιλικά παιχνίδια) θα 

πραγµατοποιούνται στην κεντρική αίθουσα του  ξενοδοχείου.    Παράλληλα το παιδί ή τα παιδιά σας 

µπορούν καθόλη τη διάρκεια της ηµέρας να απολαύσουν απερίσπαστα τις δραστηριότητες του Mini Club 

και του Kid’s all Day Gourmet (δωρεάν υγιεινή διατροφή 10.00-17.00).  Το ξενοδοχείο απέχει ένα χλµ. από το 

κέντρο της Ιξυάς και 4 χλµ. από την πόλη της Ρόδου.   Όλα τα δωµάτια διαθέτουν ιδιωτική βεράντα µε θέα 

στην θάλασσα ή στο βουνό, υπάρχουν δωµάτια και κοινόχρηστοι χώροι µη-καπνιστών και εύκολη 

πρόσβαση για άτοµα µε ειδικές ανάγκες.  Το ξενοδοχείο διαθέτει, ιδιωτική παραλία µε άµµο, καθώς και 

εστιατόρια, bars, γυµναστήριο, γήπεδο τένις, squash, basket, µία παιδική, µία εσωτερική και τρεις µεγάλες 

εξωτερικές πισίνες.     

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΑΞΙ∆ΙΟΥ 

Μία ενδεικτική συµµετοχή κατ΄άτοµο (6 διανυκτερεύσεις) είναι 580€ και συµπεριλαµβάνει: 

� ∆ιαµονή µε ηµιδιατροφή σε δίκλινο δωµάτιο  

� Χρήση πλήρως ανακαινισµένης παραλίας µε άµµο, οµπρέλλες, ξαπλώστρες και πετσέτες 

� Cocktail καλωσορίσµατος 

� Εκδροµή µισής µέρας 

� Αποχαιρετιστήριο Gala dinner, απονοµή επάθλων 

� Μεταφορά από προς αεροδρόµιο/λιµάνι 

� Γυµναστήριο, fitness centre 

� Mπουρνούζια και παντόφλες  

 

∆ιαφοροποιήσεις στις τιµές (π.χ. µονόκλινα, θέα θάλασσα, σουίτες, τρίκλινα δωµάτια κλπ.) θα δίδονται στην 

επικοινωνία µε τους διοργανωτές.  

 

Για την κράτηση απαιτείται προκαταβολή 200€ κατ’άτοµο.  Η εξόφληση του συνολικού ποσού θα πρέπει να 

γίνει το αργότερο µέχρι την ∆ευτέρα 27 Ιουλίου 2009.  Η προκαταβολή δεν θα επιστρέφεται σε περίπτωση 

ακύρωσης µετά την Παρασκευή 17 Ιουλίου. 
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∆ΙΑΜΟΝΗ 

Το πολυτελές, πλήρως ανακαινισµένο και, υπό νέα διεύθυνση,  Imperial Rhodes-5* έχει επιλεγεί για την 

παραµονή σας.      Όλες οι δραστηριότητες του φεστιβάλ (αγώνες, µαθήµατα και φιλικά παιχνίδια) θα 

πραγµατοποιούνται στην κεντρική αίθουσα του  ξενοδοχείου.    Παράλληλα το παιδί ή τα παιδιά σας 

µπορούν καθόλη τη διάρκεια της ηµέρας να απολαύσουν απερίσπαστα τις δραστηριότητες του Mini Club 

και του Kid’s all Day Gourmet (δωρεάν υγιεινή διατροφή 10.00-17.00).  Το ξενοδοχείο απέχει ένα χλµ. από το 

κέντρο της Ιξυάς και 4 χλµ. από την πόλη της Ρόδου.   Όλα τα δωµάτια διαθέτουν ιδιωτική βεράντα µε θέα 

στην θάλασσα ή στο βουνό, υπάρχουν δωµάτια και κοινόχρηστοι χώροι µη-καπνιστών και εύκολη 

πρόσβαση για άτοµα µε ειδικές ανάγκες.  Το ξενοδοχείο διαθέτει, ιδιωτική παραλία µε άµµο, καθώς και 

εστιατόρια, bars, γυµναστήριο, γήπεδο τένις, squash, basket, µία παιδική, µία εσωτερική και τρεις µεγάλες 

εξωτερικές πισίνες.     

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΑΞΙ∆ΙΟΥ 

Μία ενδεικτική συµµετοχή κατ΄άτοµο (6 διανυκτερεύσεις) είναι 580€ και συµπεριλαµβάνει: 

� ∆ιαµονή µε ηµιδιατροφή σε δίκλινο δωµάτιο  

� Χρήση πλήρως ανακαινισµένης παραλίας µε άµµο, οµπρέλλες, ξαπλώστρες και πετσέτες 

� Cocktail καλωσορίσµατος 

� Εκδροµή µισής µέρας 

� Αποχαιρετιστήριο Gala dinner, απονοµή επάθλων 

� Μεταφορά από προς αεροδρόµιο/λιµάνι 

� Γυµναστήριο, fitness centre 

� Mπουρνούζια και παντόφλες  

 

∆ιαφοροποιήσεις στις τιµές (π.χ. µονόκλινα, θέα θάλασσα, σουίτες, τρίκλινα δωµάτια κλπ.) θα δίδονται στην 

επικοινωνία µε τους διοργανωτές.  

 

Για την κράτηση απαιτείται προκαταβολή 200€ κατ’άτοµο.  Η εξόφληση του συνολικού ποσού θα πρέπει να 

γίνει το αργότερο µέχρι την ∆ευτέρα 27 Ιουλίου 2009.  Η προκαταβολή δεν θα επιστρέφεται σε περίπτωση 
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Ôï ãñÜììá 
ôïõ ðñïÝäñïõ

Αγαπητοί φίλοι,
Πραγµατοποιήθηκε πριν λίγο καιρό άτυπη συνάντηση των σωµατείων του λεκα-
νοπεδίου της Αττικής, µε κύριο αντικείµενο τη σωστή τήρηση των λογιστικών 
βιβλίων τους. Αφού ανταλλάχτηκαν αρκετές απόψεις, συµφωνήθηκε η επανά-
ληψη της συνάντησης µε την παρουσία ενός φοροτεχνικού, µε γνώσεις επί των 
θεµάτων αθλητικών οµίλων, ώστε όλοι µαζί να συµφωνήσουµε τα επόµενα βή-
µατα. Εξυπακούεται ότι τα αποτελέσµατα θα γίνουν γνωστά σε όλα τα σωµατεία-
µέλη της ΕΟΜ, για να υπάρχει κοινή γραµµή για ό,τι αποφασιστεί.
Ένα ακόµη θέµα που συζητήθηκε έχει να κάνει µε την ιδέα πιθανής διεκδίκη-
σης από την ΕΟΜ του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήµατος του 2011, εφόσον υπάρχει 
η δυνατότητα ανάληψης, µε βάση αρχικά τον προϋπολογισµό ενός παρόµοιου 
εγχειρήµατος και εφόσον βέβαια δεν έχει ήδη ανατεθεί σε κάποια χώρα. Οι 
εκπρόσωποι των παριστάµενων σωµατείων υπήρξαν ιδιαίτερα θετικοί σε ένα 
τέτοιο ενδεχόµενο και κατά συνέπεια θα έλθουµε σε επικοινωνία µε την Πανευ-
ρωπαϊκή Οµοσπονδία για διερεύνηση των προθέσεών της και για περισσότερες 
λεπτοµέρειες αναφορικά µε τα οικονοµικά και τις απαιτήσεις µιας τόσο µεγάλης 
διοργάνωσης.
Το µήνα Μάιο πραγµατοποιήθηκαν αφενός το καθιερωµένο εδώ και αρκετά 
χρόνια φεστιβάλ Ανθοκοµικής στο Ζηρίνειο της Κηφισιάς που διοργάνωσε ο 
ΟΑΜΚΗ, καθώς και το 1ο φεστιβάλ του ΑΟΤ στο αθλητικό κέντρο Βυζαντινό στο 
Άνω Καλαµάκι. Και οι δύο διοργανώσεις, που περιλάµβαναν αγώνες οµάδων 
και ζευγών, είχαν πραγµατικά ξεχωριστή επιτυχία από πλευράς αριθµού συµ-
µετοχής αθλητών. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι κατά τη διάρκεια του Βυζαντινού 
Φεστιβάλ πραγµατοποιήθηκε και το διήµερο µαθητικό τουρνουά µε συµµετοχή 
44 ζευγών, από τα οποία 14 προέρχονταν από την περιφέρεια. Μία πραγµατικά 
σηµαντική διοργάνωση που εντάσσει του νέους µπριτζέρ στον κόσµο του αθλή-
µατός µας.
Η προσπάθεια από δω και πέρα είναι ίσως πιο δύσκολη, αφού είναι γνωστό ότι η 
συγκράτηση των νέων µαθητών και η ένταξή τους στο αγωνιστικό µπριτζ και τους 
κατά τόπους οµίλους είναι πολύ πιο δύσκολη απ’ ότι το στάδιο των µαθηµάτων. 
Θέλει προσεκτικές κινήσεις και κοινωνικο-αγωνιστικά προγράµµατα τα οποία να 
προσελκύουν συνεχώς το ενδιαφέρον των νεοεισερχόµενων στο χώρο µας.
Κλείνοντας θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους ένα όµορφο καλοκαίρι και πολλές επι-
τυχίες στα καλοκαιρινά τουρνουά, πολλά από τα οποία γίνονται σε όµορφους 
προορισµούς δίπλα στη θάλασσα.

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

Aγωνιστικά  êáé Üëëá Ακόµα κι’ αυτό έγινε!

✓Ο επί σειρά ετών πρώην υπουρ-
γός και βουλευτής, όπως και 

πρώην Πρόεδρος του ∆.Σ. της ΕΟΜ και 
εκλεκτός συναθλητής µας Ευάγγελος 
Κουλουµπής απεβίωσε µετά από µακρά 
ασθένεια.  
Τα µέλη του ∆.Σ. της ΕΟΜ, µε ανακοί-
νωσή τους, εκφράζουν στην οικογένεια 
του εκλιπόντος τα βαθύτατα συλλυπη-
τήριά τους και σε ένδειξη ελάχιστης 
αναγνώρισης αποφασίζουν όπως: 1. Να 
αποσταλεί στην οικογένεια του εκλιπό-
ντος συλλυπητήριο τηλεγράφηµα. 2. 
Να κατατεθεί στην κηδεία του στεφάνι 
και 3. Να αφιερωθεί το επόµενο µεγάλο 
πρωτάθληµα του έτους (το Κύπελλο Ελ-
λάδος 2009) στη µνήµη του.  
Το αγωνιστικό Μπριτζ έχασε ένα από τα 
σηµαντικότερα µέλη του, έναν επιφανή 
άνθρωπο που µε την ακέραια και αψε-
γάδιαστη παρουσία του απετέλεσε κό-
σµηµα για το χώρο. Η διεύθυνση και οι 
συντάκτες του περιοδικού εκφράζουν 
και αυτοί από τη µεριά τους τα ειλικρινή 
συλλυπητήρια τους στην σύζυγό του 
Ευάγγελου Κουλουµπή, - επίσης µέλος 
του αγωνιστικού Μπριτζ- και στην υπό-
λοιπη οικογένειά του. 

✓Ξεκινάει το 4o Πανευρωπαϊκό 
Ανοικτό Πρωτάθληµα που 

θα διεξαχθεί στο Σαν Ρέµο της Ιταλίας 
από 12 Ιουνίου έως 28 Ιουνίου 2009 µε 
πλούσια –για πρώτη φορά- ελληνική 
συµµετοχή.
Από τα ζεύγη που δήλωσαν συµµετοχή 
από την Ελλάδα η ΕΟΜ αποφάσισε να 
επιδοτήσει µε τα δικαιώµατα συµµετο-
χής, σύµφωνα και µε την ανακοίνωση 
που είχε εκδώσει, έναν αρκετά µεγάλο 
αριθµό. Από τους υπόλοιπους Έλληνες 
αθλητές που συµµετέχουν στο Πανευ-
ρωπαϊκό Ανοικτό Πρωτάθληµα Μπριτζ 
(η συµµετοχή είναι ελεύθερη), σε όσα 
ζευγάρια προκριθούν στο δεύτερο 

στάδιο η ΕΟΜ θα καλύψει το 50% των 
δικαιωµάτων συµµετοχής τους και σε 
όσα προκριθούν στο τελικό στάδιο της 
διοργάνωσης το 100% των δικαιωµάτων 
συµµετοχής τους, µε ανώτατο συνολικό 
ποσό τα 3000€.

✓Το 7ο Φεστιβάλ Μπριτζ Πειραιά 
«Γεώργιος Ράλλης» θα διεξα-

χθεί και πάλι φέτος στο Μέγαρο του 
ΟΛΠ Πειραιά από 24 έως 27 Σεπτεµβρί-
ου. Στο επόµενο τεύχος θα δηµοσιευτεί 
το λεπτοµερές πρόγραµµα της διοργά-
νωσης. 

✓Από 16η Μαΐου 2009, κάθε Σω-
µατείο οφείλει να µην επιτρέ-

πει σε αθλητή που δεν έχει ανανεώσει το 
Αγωνιστικό του ∆ελτίο για το έτος 2009, 
να συµµετέχει στους αγώνες που διορ-
γανώνει.

✓Κατόπιν απόφασης του ∆.Σ. της 
ΕΟΜ, από 1η Ιουνίου 2009 θα 

γίνεται αυτόµατη ανανέωση των Αγωνι-
στικών ∆ελτίων αθλητών που συµµετέ-
χουν σε ηµερίδες οιασδήποτε βαθµίδας 
και τα έξοδα θα επιβαρύνουν το Σωµα-
τείο που τις διοργάνωσε.

✓To Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Μπριτζ 
Γυναικών (European Women’s 

Jamboree) υπό την αιγίδα της επιτροπής 
γυναικών των EBL και WBF θα γίνει στη 

Ρώµη από 6 έως 11 Οκτωβρίου 2009 Το 
ευρωπαϊκό “Jamboree” είναι αφιερω-
µένο σε παίκτριες µπριτζ ανεξαρτήτως 
επιπέδου και κατάταξης. Είναι µία αληθι-
νή γιορτή η οποία συνδυάζει τουρνουά 
απαιτήσεων, τουρισµό υψηλού επιπέ-
δου, φιλία και ζεστή φιλοξενία σε µία ευ-
χάριστη, χαλαρωτική και διασκεδαστική 
ατµόσφαιρα. Οι αγώνες θα είναι «υπερε-
θνικοί» καθώς παίκτριες από διαφορετι-
κές χώρες θα µπορούν να παίξουν µαζί 
και επιπλέον επιτρέπεται η συµµετοχή 
σε µπριτζέρ και εκτός των ευρωπαϊκών 
ορίων, από άλλες ηπείρους. 

✓Περισσότερες πληροφορίες 
µπορείτε να βρείτε στο ∆ι-

αδίκτυο στη διεύθυνση http://www.
wbfwomensbridgeclub.org/jamboree.
html ενώ σχετική ανακοίνωση θα εκδώ-
σει η Επιτροπή Γυναικών της ΕΟΜ.  

✓Η διεύθυνση και οι συντάκτες 
του περιοδικού εύχονται σε 

όλους τους αναγνώστες ευχάριστες και 
ξεκούραστες καλοκαιρινές διακοπές. 
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Πανελλήνιο πρωτάθληµα οµάδων
“ Γεώργιος Ράλλης”

Το 43ο Πανελλήνιο πρωτάθληµα Οµά-
δων «Γεώργιος Ράλλης» 2009 έγινε σε 

τέσσερις ενότητες κατηγοριών, όπως συ-
νηθίζεται εδώ και αρκετά χρόνια. Στους 
προκριµατικούς συµµετείχαν 153 οµάδες 
στα κέντρα όλης της επικράτειας, 32 στην 
κατηγορία όπεν, 53 στην κατηγορία 1-11, 
46 στην κατηγορία 1-8 και 22 στην κατη-
γορία 1-5. Ήταν ο δεύτερος µεγαλύτερος 
αριθµός συµµετοχών µετά το περσινό ρε-
κόρ των 167 οµάδων. Οι τέσσερις τελικοί 
έγιναν στο κλειστό στάδιο Μαζαράκη, στο 
Περιστέρι, από 20 έως 22 Μαρτίου.
Φέτος έγινε µια προσπάθεια αναβάθµι-
σης του πρωταθλήµατος στην κατηγορία 
όπεν, µε την επαναφορά, µετά από αρ-
κετά χρόνια, των τριών σταδίων (προκρι-

µατικό, ηµιτελικό και τελικό). Όµως αυτό 
είχε σαν συνέπεια τη µείωση του αριθµού 
των συµµετοχών, τόσο λόγω του βεβαρη-
µένου προγράµµατος, όσο και λόγω των 
πρόσθετων µετακινήσεων που θα χρει-
άζονταν για µια οµάδα της Περιφέρειας 
που θα έφτανε στο τελικό στάδιο.  Ακόµα 
πιο αποτυχηµένη ήταν η ιδέα να γίνει το 
τελικό στάδιο µε απλό σύστηµα round 
robin, όταν η τάση είναι όλες οι µεγάλες 
διοργανώσεις, τόσο στο Μπριτζ (Bermuda 
Bowl, Ολυµπιάδα, Παγκόσµιο πρωτάθλη-
µα), όσο και στα περισσότερα άλλα αθλή-
µατα, να γίνονται πλέον µε µικτό σύστηµα 
round robin και νοκ άουτ, σύστηµα που 
διασφαλίζει περισσότερη δικαιοσύνη στα 
αποτελέσµατα. 
Στην κατηγορία όπεν  από τις 32 αρχικά 
οµάδες προκρίθηκαν οι 16 που αγωνί-
στηκαν στους ηµιτελικούς των Αθηνών 
(συµµετοχή 10 οµάδες) και Θεσσαλονίκης 
(συµµετοχή 6 οµάδες). Από αυτές πάλι οι 
µισές (8 οµάδες) προκρίθηκαν για το τε-
λικό στάδιο. Για πρώτη φορά τα τελευταία 
χρόνια όλες οι οµάδες του τελικού ήταν 
από Αθήνα και Θεσσαλονίκη.



Η οµάδα «∆εληµπαλταδάκης» (στα απο-
τελέσµατα οι πλήρεις συνθέσεις) επικρά-
τησε στον µεγάλο τελικό κατακτώντας 
τον τίτλο µε µικρή διαφορά από την δεύ-
τερη, οµάδα «Ζώτου». Τρίτη τερµάτισε η 
οµάδα «Παπακυριακόπουλου». Να ση-
µειωθεί ότι οι Ντίνος ∆οξιάδης – Κώστας 
Κοντοµήτρος, που µετείχαν στη νικήτρια 
οµάδα κατακτούν τον τίτλο αυτό για 2η 
συνεχόµενη χρονιά, ενώ ο Ντίνος είναι µε 
διαφορά,  ο µικρότερος σε ηλικία αθλη-
τής που έχει κερδίσει τον τίτλο του πρω-
ταθλητή Ελλάδος Οµάδων, κατηγορίας 
όπεν, σε ηλικία 20 ετών και τεσσάρων 
µηνών τον Μάρτιο του 2008 . 
Οι 3 πρώτες οµάδες:

ΟΜΑ∆ΕΣ  1-16

∆εληµπαλταδάκης Ν
∆ιονυσόπουλος ∆
Καµινάρης Φ
Μποζεµπεργκ Κ
∆οξιάδης Κ
Κοντοµήτρος Κ

127,0

Ζώτος Λ
Μποµπολάκης Σ
Σαπουνάκης Α
Καρλαύτης Γ
Έιντι Μ
Κανναβός Π

124,0

Παπακυριακόπουλος Γ
Μανωλάς Ι
Καραµανλής Φ
Βρούστης Β
Καραµανλής Μ
Πρωτονοτάριος Μ

115,0

1

1η και 2η θέση και οι ηττηµένες για την 
3η και 4η θέση. Το ίδιο ακριβώς σύστηµα 
αγώνων νοκ άουτ ακολουθήθηκε και για 
τις θέσεις 5 έως 8, 9 έως 12 και 13 έως 16 
αντίστοιχα. 
Εδώ η οµάδα «Μεσθενέα» επικράτησε 
στον µεγάλο τελικό της οµάδας «Τασιώ-
νη», από την Θεσσαλονίκη, κατακτώντας 
τον τίτλο του 1-11. Τρίτη η οµάδα «Μιχα-
λάκου»   
Οι 3 πρώτες οµάδες:

Με το ίδιο ακριβώς σύστηµα (του 1-11) 
έγινε και ο αγώνας 1-8. Εδώ πρωταθλή-
τρια 2009 αναδείχτηκε η οµάδα «Μα-
ραγκουδάκης» από τα Χανιά που νίκησε 
στο µεγάλο τελικό την οµάδα «Σάλεµ» . 
Στην τρίτη θέση η οµάδα «Νίκαινας» από 
το Ηράκλειο Κρήτης.
Οι 3 πρώτες οµάδες:

ΟΜΑ∆ΕΣ  1-11

Μεσθενέας Γ
∆ιαλυνάς Α
∆ιαλυνάς Μ
Κάτσαρης Ν
Καραπαναγιώτης Χ
Κούσης Κ

Τασιώνη Μ
Οργαντζίδης Γ
Λικάρτσης Α
Παπαµατθαίου Χ
Χρηστίδου Ε
Καραβιδόπουλος Α

Μιχαλάκου Κ
Μπανίκας Χ
Κτενίδης Π
Ρούσσος Π
Τσεβδού Α
Παπαναστασίου Α

Στην κατηγορία 1-5 το σύστηµα διεξα-
γωγής ήταν ανάλογο µε αυτό των κατη-
γοριών 1-8 και 1-11 µόνο που εδώ συµ-
µετείχαν 12 οµάδες. Τις 3 πρώτες θέσεις 
εδώ κατέκτησαν οµάδες από τα νησιά 
του Αιγαίου! Πρωταθλήτρια αναδείχτηκε 
η οµάδα «Καραγιάννη» από τη Ρόδο, νι-
κώντας στον τελικό για την 1η θέση την 
οµάδα «Νικολάκη». από τη Λέσβο. Τρίτη 
η οµάδα «Κεράτσα» από την Χαλκίδα.
Οι 3 πρώτες οµάδες:

ΟΜΑ∆ΕΣ  1-8

Μαραγκουδάκης Ε
Παπαδάκης Ν
Λουράκης Γ
Ακασιάδης Ι

Σάλεµ Ν
Χρήστου Χ
Παπαυαγγελίου Α
Χαλλιόρης Α

Νίκαινας Λ
Κιαρούτζι Φ
Κοκκολάκης Ε
Σαπαλίδη Ε

Στην κατηγορία 1-11 οι 16 οµάδες του 
τελικού χωρίστηκαν σε 2 οµίλους των 8  
οµάδων. Μετά από αγώνα όλοι µε όλους 
(round robin) σε κάθε όµιλο οι δύο πρώ-
τες οµάδες της τελικής κατάταξης αντι-
µετώπισαν σε αγώνα νοκ άουτ, χιαστί (η 
1η του κάθε οµίλου την 2η του άλλου 
οµίλου), τις δύο πρώτες οµάδες του άλ-
λου οµίλου. Στη συνέχεια οι νικήτριες 
έπαιξαν µεταξύ τους συνάντηση για την 

ΟΜΑ∆ΕΣ  1-5

Καραγιάννη Ρ.
Κούτρη Β
Κλέτσας Α
Κώστογλου Κ

Νικολάκης Γ
Αρµάδα Α
Ψώµος Β
Κασκάµπα Κ

Κεράτσας Κ
Πάλµος Ι
Γούναλης Σ
Γνωστόπουλος Ι
Ζησιµόπουλος ∆
Παπαδόπουλος Πε

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3



3ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Βαλκανικής Φιλίας
Από 29 Απριλίου έως 3 Μαΐου 2009 έγινε στο Grand Hotel Pallas της Θεσσαλονίκης τo 3o 
∆ιεθνές Φεστιβάλ «Βαλκανικής Φιλίας» µε διοργανωτές τον ΟΑΜ Θεσσαλονίκης και το Games 
Festival, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Οµοσπονδίας Μπριτζ. Στην πραγµατικότητα ήταν η 
5η συνεχόµενη φορά που έγινε το φεστιβάλ αυτό στα πλαίσια του  Games Festival αλλά η 
πρώτη µε τόπο διεξαγωγής την Θεσσαλονίκη. Εκτός από Μπριτζ διεξάχθηκαν παράλληλα και 
πολλά άλλα τουρνουά στρατηγικών παιγνιδιών, όπως Σκακιoύ, Μπιλιάρδου, Scrabble, Darts, 
Sudoku.

Το 3ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Μπριτζ «Βαλ-
κανικής Φιλίας» από άποψη συµµετο-

χών ήταν περισσότερο επιτυχηµένο από 
κάθε άλλη φορά µην έχοντας να ζηλέψει 
στο ελάχιστο τις µεγάλες Ελληνικές ή και 
ακόµα και ∆ιεθνείς διοργανώσεις.   Εκτός 
από πολλά µεγάλα ονόµατα του Ελληνι-
κού Μπριτζ συµµετείχαν  ακόµα,  το δίδυ-
µο των Ολλανδών A. Saldzieva- J. Jasma, 
οι Ρουµάνοι D. Zara, Α. Elian, οι Σέρβοι 
D. Zipovski, G. Radisic, οι Βούλγαροι 
S.Skorchef, Α.Popov, V..Rusev, A. Velichof,  
N. Zahariev και αρκετά ακόµα ζευγάρια 
ξένων χαµηλότερης δυναµικότητας.
Όπως και πέρσι οι αγώνες µεταδίδονταν 
απευθείας στο Bridge Base Online. Χρη-
µατικά έπαθλα και κύπελλα δόθηκαν σε 
όλες τις κατηγορίες των νικητών.                      
Για την µεγάλη συµµετοχή ξένων αλλά 
και για τη φιλοξενία που τους προσφέρ-
θηκε, µεγάλη ήταν η προσπάθεια που 
κατέβαλλε η διοργάνωση  και ειδικά το 
ζεύγος Γιώργου Οικονοµόπουλου - Έλε-
νας Βεινόγλου, στους οποίους οφείλεται 
το µεγαλύτερο µέρος από τα εύσηµα.
Στα αρνητικά του φετινού Φεστιβάλ 
καταγράφεται η ακαταλληλότητα της αί-
θουσας και των γύρω από αυτή χώρων, 
που ήταν µικροί και στενόχωροι για τόσα 
ζεύγη που συµµετείχαν, όπως και η τοπο-
θεσία του ξενοδοχείου.  Όλα αυτά βέβαια 
επιλέχτηκαν από τη διοργάνωση του 
Games Festival και είναι αλήθεια ότι όλες 
τις προηγούµενες χρονιές οι συνθήκες 
ήταν άριστες.                              

Ε. Βεϊνόγλου 62,95

∆. Καραλής 60,68

Ο. Lupsan 59,32

J. Jasma 58,86

Γ. Φλουρής 58,86

Γ. Οικονοµόπουλος 58,41

Ατοµικό

Την επόµενη ηµέρα ξεκίνησαν οι κύριες 
διοργανώσεις του Φεστιβάλ µε την 1η 
ηµερίδα του όπεν Ζευγών. Συνολικά στον 
αγώνα  αυτόν συµµετείχαν 72 ζεύγη. Το 
µικτό ζεύγος των Ολλανδών A. Saldzieva- 
J. Jasma θριάµβευσε στον αγώνα αυτόν 
χάρη στο 74.25% που πέτυχε την τελευ-

Saldzieva Jansma 65,24

Radijic  Zipovski 63,13

Popov  Skorchev 61,23

Μανωλάς Ι  Παπακυριακόπουλος Γ 60,56

Ζώτος Λ  Σαπουνάκης Α 60,23

Μπιµπλή Ε  Ζαµπόγλου Κ 60,12

1-16

Στον αγώνα Οµάδων  Swiss οι έλληνες 
παίκτες πήραν την εκδίκησή τους, καθώς 
από τους συνδυασµούς των πρώτων της 
κατάταξης µόνο ένα ζεύγος ήταν ξένο 
και µάλιστα στην τρίτη θέση. Η οµάδα 
«Μανωλάς» επικράτησε στην τελική κα-

H Έλενα Βεϊνόγλου ήταν η νικήτρια
του ατοµοκού αγώνα

Το Ολλανδικό ζεύγος των A. Saldzieva και J. Jasma 
θριάµβευσε στον αγώνα ζευγών όπεν

Οι αγώνες ξεκίνησαν την Τετάρτη 29-
4-09 µε την διεξαγωγή του Ατοµικού 
τουρνουά στο οποίο πρώτευσε η Έλενα 
Βεϊνόγλου. Συµµετείχαν 44 άτοµα. Οι 6 
πρώτοι: 

ταία ηµέρα παίρνοντας τη νίκη και τη… 
µπουκιά µέσα από το στόµα από τους 
δεύτερους D. Zipovski - G. Radisic (είχαν 
βγει δεύτεροι και πέρυσι). Στη τρίτη θέση 
οι νεαροί Βούλγαροι Popov – S. Skorchev. 
Οι έξι πρώτοι νικητές: 



1.

τάταξη, καθώς κέρδισε στον τελευταίο 
γύρο την οµάδα «Saldzieva» -όπου µετεί-
χαν οι νικητές των ζευγών- εκτοπίζοντάς 
την στην τρίτη θέση. ∆εύτερη η οµάδα 
«Βρούστης». Συµµετείχαν συνολικά 22 
οµάδες. Οι τέσσερις πρώτες (υπήρξε ισο-
βαθµία στη τρίτη θέση):

1.

2.

3.

ΟΜΑ∆ΕΣ 

Μανωλάς Ι 
Παπακυριακόπουλος Γ 
Κουκουσέλης Α 
Ζώζης Σ 

114,0

Βρούστης Β
Κωτσιόπουλος Π 
Ζώτος Λ 
Σαπουνάκης Α

108,0

Saldzieva
Jasma
Αλτίνης ∆
Περδικάρης Ν

107,0

Καλλιφρονάς Μ
Πολίτου Α
Καλιακµάνη Α
Λαδόπουλος Λ
Βελαίτη Π
Νίκα Β

107,0

Πανελλήνιο πρω τάθληµα
seniors 2009

Οπωσδήποτε πάντως και η συµµε-
τοχή αυτή υπολείπεται κατά πολύ 

του αριθµού των αθλητών της κατηγο-
ρίας αυτής που συµµετέχουν σε άλλα 
πανελλήνια πρωταθλήµατα. Ίσως, στο 
µέλλον, το πρωτάθληµα αυτό να πρέ-
πει να γίνεται κατά ζεύγη (είτε µε mach 
points, είτε µε βαθµολογία εναντίον του 
µέσου όρου).  
Στον αγωνιστικό τοµέα οι τρεις πρώτες 
οµάδες της τελικής κατάταξης αποσπά-
στηκαν στη βαθµολογία των υπολοίπων. 
Τελική νικήτρια και πρωταθλήτρια για το 
2009 αναδείχτηκε, µε καθαρή διαφορά, 
η οµάδα «Καρλαύτη».  
Οι συνθέσεις και η βαθµολογία των τρι-
ών πρώτων οµάδων: 

ΟΜΑ∆ΕΣ  1-16

Καρλαύτης Γ
Πανόπουλος Κ
Τριβυζάς Α
Βαρελάς ∆
Ρούσσος Γ
Ναθαναήλ ∆

175,0

Οικονοµόπουλος Γ
Χρηστίδης Θ
Παπακωνσταντίνου Λ
Μενεγάκης Κ
Κανελλόπουλος Ι
Ψαρουδάκης Ν

167,0

Λαγγουράνης Φ
Αθερινός Β
Ζέης Α
Κούρος Λ
Λαδόπουλος Λ
Λάµπρου ∆

159,50

1

2

3

Το πρωτάθληµα οµάδων Seniors 2009 διεξήχθη στα εντευ-
κτήρια των ΟΑΜ και ΛΕ από 3 έως 5 Απριλίου. Φέτος η συµ-
µετοχή ήταν αρκετά µεγαλύτερη από όλες τις προηγούµε-
νες χρονιές καθώς 12 οµάδες συµµετείχαν στους αγώνες. 

1

2

3

4

Γιώργος Καρλαύτης ∆ηµήτρης Ναθαναήλ Γιώργος Ρούσσος

∆ηµήτρης Βαρελάς Αντώνης Τριβυζάς Κώστας Πανόπουλος
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Περιφερειακό
Πρωτάθληµα
Aττικής 2009

∆ιονυσόπουλος ∆ ∆εληµπαλταδάκης Ν 59,31

Βρούστης Β Έιντι Μσ 58,54
Παπακυριακόπουλος Γ Μανωλάς Ι 57,17
Κυριακίδου Α Μαµιδάκη Λ 55,28

Νικητόπουλος Γ Νικολαίδης Π 53,47

Βολιώτης Α Τσέβης Α 53,43

1-16

Το Περιφερειακό πρωτάθληµα Αττικής 2009 διοργανώθη-
κε από τα σωµατεία του Αθηναϊκού Οµίλου Μπριτζ (ΑΟΜ), 
όπου έγινε ο αγώνας όπεν, του  ΟΑΜ Πειραιά, όπου έγινε ο 
αγώνας 1-11 και του ΟΑΜ Κηφισιάς όπου έγιναν οι αγώνες 
1-8 και 1-5. Έτσι, για τρίτη συνεχόµενη φορά το πρωτά-
θληµα αυτό διεξήχθη σε τέσσερις κατηγορίες δυναµικότη-
τας, µε συνολική συµµετοχή 120 ζεύγη.

Στην κατηγορία όπεν οι ∆ηµοσθένης ∆ιονυσόπουλος – Νίκος 
∆εληµπαλταδάκης κέρδισαν καθαρά τις 2 πρώτες ηµερίδες 

και κράτησαν την 1η θέση στην τελική κατάταξη αντέχοντας την 
φοβερή επίθεση των Β. Βρούστη – Μ. Έιντι που πέτυχαν 68,56% 
την τελευταία ηµερίδα. Στην τρίτη θέση οι  Γ. Παπακυριακόπουλος 
-  Ι. Μανωλάς.
Τα έξη πρώτα ζεύγη (συµµετείχαν 38):

Στην κατηγορία 1-11 οι Σ. Βαλσαµάς – Α. Κρισκοτά είχαν την πρώ-
τη τους µεγάλη επιτυχία καθώς, πηγαίνοντας καλά και τις 3 ηµέ-
ρες κέρδισαν µε διαφορά τον αγώνα.  Στη 2η θέση οι Θ. Νέστορα 
– Μ. Σοφιός και στην τρίτη οι ∆. Ευθυµίου – Π. Ευθυµίου. Όµως 
διαφορετικά ήταν τα ζεύγη που κέρδισαν κάθε µια από τις άλλες 
ηµερίδες, ενδεικτικό την µεγάλης µάχης που έγινε. Έτσι οι ∆. Γκου-
γιάννος – Κ. Γεωργίου, από τα Γιάννενα κέρδισαν την 1η ηµερίδα 
µε 63,79%, οι Μ. ∆ασκαλάκης – Α. Ισµυρίδης την 2η µε 66,08% 
και οι Α. Καρυώτης – Γ. Κορδούτης την 3η µε 63,96%. 
Τα έξη πρώτα ζεύγη (συµµετείχαν 39):

Βαλσαµάς Σ Κρισκοτά Α 58,88

Νέστορα Θ Σοφιός Μ 56,76
Ευθυµίου ∆ Ευθυµίου Π 56,00
Κυριακόυση Π Καψαµπέλης Ι 55,70

Ακύλας Α Παπαδάκης Α 54,57

Παπανδρέου Μ  Παυλινέρης Γ 54,42

1-11

Στην κατηγορία 1-8 οι Ε. Καρατζά – Ε. Αντωνίου πέτυχαν το εξαι-
ρετικό ποσοστό 67,36% την 3η ηµερίδα, επικρατώντας καθαρά 
και στο σύνολο του αγώνα. Στην 2η θέση της γενικής κατάταξης οι 

Ε. Τζωρτζακάκη – ∆. Κερασίδης, που κέρδισαν και την 1η ηµερίδα 
µε 62,69% και στην 3η οι Β. Ζουλινού – Α. Μαθιουδάκης. Εξάλλου 
την 2η ηµερίδα των αγώνων κέρδισαν οι Κωσταπάνος – Φαραντά-
τος µε 62,39%. 
Τα έξη πρώτα ζεύγη (συµµετείχαν 30):

Καρατζά Ε.  Αντωνίου Ευ 58,64

Τζωρτζακάκη Ε Κερασίδης ∆ 57,17
Ζουλινού Β Μαθιουδάκης Α 56,42
Γεωργίου Γ Λυµπέρης Κ 55,40

Ιωάννου Α. Παπακωνσταντίνου Ν 54,77

Αγιάνογλου Ε Παπαµαρκάκης Κ 54,49

1-8

Στον αγώνα του 1-5 οι Σ. Ράντου – Μ. Καραταράκης πρώτευσαν 
µε πολύ µεγάλη διαφορά. Οι ίδιοι κέρδισαν και την 1η ηµερίδα 
µε 64,05%. ∆εύτεροι στη γενική κατάταξη οι ∆. ∆εµέστιχας – Κ. 
Παντελή και τρίτοι οι Α. Φεράκης – Ε. Χίου που πήραν και την 3η 
ηµερίδα µε 61,31%. Εξάλλου την 2η ηµερίδα του αγώνα πρώτευ-
σαν οι Μ. Κεφάλα – Γ. Πλωµαρίτης µε 63,31%. 
Τα έξη πρώτα ζεύγη (συµµετείχαν 23):

Ράντου Σ Καραταράκης Μ 60,67

∆εµέστιχας ∆ Παντελή Κ 55,85
Φεράκης Α Χίου Ε 55,67
Κεφαλά Μ Πλωµαρίτης Γ 54,30

Γούναλης Σ Γνωστόπουλος Ι 54,18

Κεράτσας Κ Παναγιώτου Κ 53,48

1-5
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Κρατάς, δεύτερη εναντίον πρώτης: # A 
Q 5, $ 6 4 2, ^ A K 10 9, & 7 4 3 και 

ο εκ δεξιών σου αντίπαλος ανοίγει µε 1$. 
Περνάς βέβαια πάσο σαν ∆ύση και βλέπεις 
τον εξ αριστερών σου Βορρά να βγάζει την 
αγορά 2ΝΤ, Jacoby, που σηµαίνει 4φυλλο 
φιτ και άνοιγµα. Ο ανοίξας κλείνει τις αγο-
ρές µε 4$ που αλερτάρεται σαν µίνιµουµ 
άνοιγµα (5φυλλα) χωρίς σόλο.
Επιτίθεσαι µε τον Α^ και κατεβαίνει ο µορ. 
Ο σύντροφος ακολουθεί µε το 8.

πρωταθλητές Γιώργος Ρούσσος

49Άµυνα για

Ένα σηµαντικό χάρισµα 
των Πρωταθλητών είναι 
η φαντασία στο παιχνίδι. 
Η ενόραση δηλαδή 
ορισµένων συνδυασµών 
φύλλων και παιξίµατος
που οδηγούν σε επιτυχία.

# KJ2
$ QJ85
^ QJ5
& KQ6

# AQ5
$ 642
^ AK109
& 743

∆ 
Β

 
Ν

 Α

Βλέπεις καµιά ελπίδα να γράψεις στην στή-
λη σου; Ασφαλώς όχι. Ούτε καν τώρα που 
είσαι ειδοποιηµένος ότι κάτι τρέχει.
Και όµως. Για βάλε κάτω την # Q. Ο εκτε-
λεστής κερδίζει µε τον Κ ενώ ο σύντροφος, 
αιφνιδιασµένος κάνει 2 δευτερόλεπτα για 
να ακολουθήσει µε το 3, θέλω. Ο εκτελε-
στής µαζεύει τα ατού και παίζει καρό προς 
τον µορ. Πιάνεις τον Κ σου και βάζεις κάτω 
το #5. Τώρα τι κάνει ο Νότος, περνάει τον 
Βαλέ ή αφήνει έξω για το 9 του χεριού του; 
Ποιος έχει τον Α και ποιος το 10άρι;  Τα τέσ-
σερα χέρια ήταν:

Ας σηµειωθεί ότι ο σύντροφος χωρίς το 
10 ή µε 10,9 θα πετάξει µεγάλο πίκα ειδο-
ποιώντας σε, να µην χάσεις τον Α σου, είτε 
διότι ο εκτελεστής έχει και το 10 είτε διότι 
µη έχοντας το 9 δεν έχει εναλλακτική παρά 
να περάσει τον Βαλέ.
Όχι µόνο από την θέση του αµυνόµενου 
αλλά και από την θέση του εκτελεστή η 
φαντασία σου πρέπει να τρέχει.
Σου άνοιξαν αριστερά σου 2# weak (6-
10π., καλό 6φυλλο χρώµα). Ύστερα από 
δυο πάσο συναγωνίζεσαι µε 2ΧΑ και ο 
σύντροφος µε εµπιστοσύνη (υπερβολική 
ίσως) στην εκτελεστική σου δεινότητα βά-
ζει το τρίτο.
Επιτίθεται ο ανοίξας µε το #5, 4ο δυνάµε-
ως και κατεβαίνει ο µορ.  

τις µπάζες σου (σε χρωµατιστό συµβόλαιο 
«dispose your loosers», σε αχρωµάτιστο 
«count your winners») και όχι µόνο τις 
βγάζεις µια λιγότερη αλλά µε την $Q ξα-
πλωµένη ξερή σε κοινή θέα στον µορ και 
τα spot που διαθέτεις δεν υπάρχει τρόπος 
για ένατη µπάζα. Ατύχησε ο σύντροφος, αν 
εκεί υπολόγισε την µπάζα που λείπει.
Και όµως, µπορείς να «φανταστείς» ότι µε 
πεπειραµένο πρωταθλητή στην θέση της 
∆ύσης όχι µόνο δεν παίζεις ένα καταδικα-
σµένο συµβόλαιο αλλά έχεις κάτι περισσό-
τερο από 33% να το βγάλεις;  Επαναλαµ-
βάνω µια ολόκληρη πιθανότητα στις τρεις 
και ας φαίνεται τρελό. Ας δούµε πως.
Η αντάµ του #5 υποδηλώνει ότι στους 
άλλους τρεις κυκλοφορούν 6 µεγαλύτερα 
χαρτιά από το 5άρι. Από την στιγµή που 
εσύ και ο µορ έχετε τα τέσσερα ξέρεις πως 
η Α έχει δυο και ήδη το 9άρι το είδαµε. 
Κρατάει άρα ή 9,7 ή 9,6 ή J,9, 33,33% κάθε 
περίπτωση. Τραβάς πρώτα τον &Κ και 
µετά τον &Α για να δώσουν οι αµυνόµενοι 
µέτρηµα. Και οι δυο ακολουθούν µικρό-
µεγάλο, ζυγά, και παίζεις τώρα το #3. Για 
τον Πρωταθλητή στην ∆ύση, εάν δεν έχει 
τον #J, είναι µάλλον απίθανο να αγόρα-
σες 2ΝΤ µε ψευτοπιάσιµο στο χρώµα του. 
Τοποθετεί λοιπόν τον Βαλέ στα χέρια σου. 
Εξάλλου, από τον τρόπο που παίχτηκαν 
τα σπαθιά, «βλέπει» την Ντάµα 4φυλλη 
στα χέρια της Α. Αν πράγµατι είναι έτσι τα 
πράγµατα, χρειάζεσαι δυο κατεβάσµατα 
για να τρέξεις τα σπαθιά. Παίζοντας µικρό 
πίκα ετοιµάζεσαι να περάσεις το 10 σαν 
δεύτερο κατέβασµα αλλά εκείνος ορµάει 
µε τον Κ για να καταστρέψει το πλάνο σου, 
συντρίβοντας τον Βαλέ του συντρόφου του 
και κάνοντας καλό το #10 που σου δίνει 
το συµβόλαιο. 

# KJ2
$ QJ85
^ QJ5
& KQ6

# AQ5
$ 642
^ AK109
& 743

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# 10863
$ 9
^ 8732
& J852

# 974
$ AK1073
^ 64
& A109

(εσύ)

# A108
$ Q
^ 10942
& J10932

∆ 
Β

 
Ν

 Α

# Q3
$ A83
^ J753
& AKQ8

Ακολουθείς από τον µορ µε το 8 και η Α 
σκεπάζει µε το 9, παίρνεις την Q  και µετράς 

(εσύ)
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Στις περισσότερες από αυτές, η εκµάθηση 
του παιχνιδιού, γίνεται µε διαφορετική 

µέθοδο από τη µέθοδο που χρησιµοποιείται 
για τους ενήλικες. Μια ιδιαίτερα πετυχη-
µένη µέθοδος διδασκαλίας που έχει καθιε-
ρωθεί σε πολλά σχολεία (αλλά αποτελεί και 
κοµµάτι µεθόδων διδασκαλίας σε ενήλικες) 
είναι το µίνι-µπριτζ, που στην ουσία εισάγει 
τα παιδιά σε ένα παιχνίδι που.... µοιάζει µε 
το µπριτζ. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές του 
µίνι-µπριτζ, από πολύ απλές µορφές που σε 
τέσσερα µε πέντε µαθήµατα παρουσιάζουν 
το παιχνίδι έως την πλήρη µέθοδο των ει-

Μαριάννα Κορώνη – Βασίλης Βιρβιδάκης

κοσιπέντε µαθηµάτων που διαµορφώθηκε 
στη Γαλλία και βρίσκεται και στο site της 
WBF µεταφρασµένη (µέχρι κάποιο σηµείο) 
στα αγγλικά, στα ισπανικά και στα σέρβικα 
(ειδικά οι Σέρβοι έχουν κάνει πολύ προσεγ-
µένη δουλειά).
Το Μάη του 2008 αναλάβαµε µετά από ανά-
θεση της ΕΟΜ την προσαρµογή – µετάφρα-
ση της γαλλικής έκδοσης του µίνι-µπριτζ 
στην ελληνική γλώσσα. Όπως προαναφέρ-
θηκε η µέθοδος περιλαµβάνει εικοσιπέντε 
µαθήµατα µε αρχεία κειµένου τόσο για το 
δάσκαλο όσο και για το µαθητή και σύµφω-

Στις περισσότερες µπριτζιστικά προηγµένες χώρες εδώ και πολλά χρόνια 
διοργανώνονται σχολικοί αγώνες στους οποίους συµµετέχουν παιδιά ηλι-
κίας µέχρι 17 ετών που έµαθαν µπριτζ στα σχολεία τους στα πλαίσια οργα-
νωµένων προγραµµάτων των Οµοσπονδιών Μπριτζ των χωρών αυτών.

Mini Bridge

Μιχάλης Φινάλης  - Βασίλης Στάτζιος Κατερίνα Καπαγιαννίδη - Τατιάνα Βιρβιδάκη
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ÉóôïñéêÝò ¢ìõíåò

Οι Κινέζες είναι αυτές που, µε την παρα-
πάνω αγορά έφτασαν στο µεγάλο σλεµ 
στα σπαθιά Το 1& ήταν δυνατό, το 1^ 
νέγκατιβ, το 2# φόρσινγκ µανς µε πίκες, 
το 5ΧΑ προσπάθεια για µεγάλο σλεµ και 
ακολούθησε αποδοχή από τον Βορρά, 
λόγω του 5ου ατού. 
Αντάµ o $J από την R. Goldenfield, η $Q 
από τον µορ και η Michelle Brunner … 
απλώς ακολούθησε µε το $4! Ξαφνιασµέ-
νη που βρέθηκε στον µορ, η εκτελέστρια 
έκανε την εµπάς για την µία κάτω. Αν παι-
ζόταν ο $Κ, η εκτελέστρια θα µπλοκαρι-
ζόταν στο χέρι της και µην έχοντας άλλη 
προοπτική θα τράβαγε τον &Α.
Η Brunner είχε ακούσει προσεκτικά την 
αγορά: ήξερε ότι ο Νότος είχε άκοπες πί-
κες, οπότε η χανόµενη κούπα θα εξαφα-
νιζόταν έτσι και αλλιώς. Επίσης γνώριζε 
ότι το 5ΧΑ έδειχνε σικάν σε πλαϊνό χρώµα, 
αλλιώς γιατί δεν έγινε ερώτηση άσσων;  

# 102
$ Q6
^ Q542
& Q10985

# 764
$ J10952
^ KJ98
& K

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# J5
$ K843
^ A10763
& 64

# AKQ983
$ A7
^ -
& AJ732

Λογικά θεώρησε ότι η µόνη ελπίδα για 
να µπει το συµβόλαιο ήταν κάποια λεβέ 
στα ατού που µπορεί να υπάρχει, αφού ο 
Βορράς δεν έχει τα 2 µεγάλα ονέρ που του 
ζητήθηκαν. Αν είναι ο Άσσος έχει καλώς. 
Αν είναι όµως ο Ρήγας και ο Νότος έχει 5 
ατού; Λογικότατο συµπέρασµα, το φαντα-
στικό όµως είναι σε τι χρόνο τα σκέφτηκε 
όλα αυτά, αφού αν καταναλώσει µερικά 
δευτερόλεπτα µπορεί να  προδώσει την 
υφιστάµενη κατάσταση. 
Παίζοντας µικρή κούπα, σε σωστό τέµπο, 
έγραψε ιστορία και δηµιούργησε ένα 
swing 29 IMPs (!) για την οµάδα της, αφού 
οι συµπαίκτριες της παίζανε µόνο 4# στο 
άλλο δωµάτιο.

Νότος ∆ύση Βοράς Ανατολή

1&* πάσο 1^ πάσο

2# πάσο 2XA πάσο

3& πάσο 4& πάσο
5XA πάσο 7& όλοι πάσο

Η περίπτωση να πέσει ένα µεγάλο σλεµ εξ αιτίας µιας αριστουρ-
γηµατικής άµυνας είναι πραγµατικά πολύ σπάνια. ∆είτε όµως 
την παρακάτω διανοµή που παίχθηκε το 2007, στο 38ο Παγκό-
σµιο Πρωτάθληµα Οµάδων της Σαγκάης, µεταξύ των γυναικεί-
ων οµάδων της Αγγλίας και της Κίνας.

να µε τους Γάλλους απευθύνεται σε παιδιά 
ηλικίας 10 – 14, 15 ετών, ενώ οι Άγγλοι προ-
τείνουν και µικρότερες ηλικίες.
Το βασικό χαρακτηριστικό του µίνι-µπριτζ 
είναι ότι η αγορά ουσιαστικά παρακάµπτε-
ται και τα παιδιά αποφασίζουν για το τελικό 
συµβόλαιο (… µε µεγάλη επιτυχία) σύµφω-
να µε τον Πίνακα Αποφάσεων µε βάση τους 
πόντους τους (από Ονέρ και από Κατανοµή). 
Υπάρχουν αρκετά εκτελεστικά και αµυντικά 
θέµατα και πολύ παίξιµο που προσιδιάζει 
στην παιδική ψυχοσύνθεση χωρίς να παρα-
πέµπει σε σχολικό µάθηµα µε αποστήθιση 
και διαγωνίσµατα, ενώ αν και δεν γίνονται 
αγορές µε τη µορφή του κλασικού µπριτζ τα 
παιδιά εισάγονται στην έννοια του συναγω-
νισµού. Η διάρκεια του κάθε µαθήµατος εί-
ναι µία µε µιάµιση ώρα καθώς τα παιδιά δεν 
έχουν την υποµονή για πολύωρο µάθηµα 
και ούτε έχουν αρκετό ελεύθερο διαθέσιµο 
χρόνο.
Με την ολοκλήρωση της διαµόρφωσης της 
ελληνικής µεθόδου µίνι-µπριτζ µας παρου-
σιάστηκε η ευτυχής συγκυρία να δοκιµά-
σουµε τη µέθοδο στην πράξη, καθώς µας 
ζητήθηκε από γονείς που ασχολούνται µε το 
παιχνίδι να µάθουµε µπριτζ στα παιδιά τους. 
Έτσι, από τα τέλη Νοέµβρη 2008 και σχεδόν 
κάθε Σάββατο, στα εντευκτήρια των ΟΑΜ 
– ΛΕ στο Μαρούσι γίνεται µάθηµα µίνι-
µπριτζ σε ένα γκρουπάκι µε 8-10 παιδάκια 
µε ηλικίες από 9 έως 15. Μάλιστα, το Σάβ-
βατο 25 Απριλίου, επτά παιδιά (… και µια 
µητέρα) του τµήµατος µίνι-µπριτζ έλαβαν 
µέρος στη µηνιαία µαθητική ηµερίδα, που 
έχει καθιερώσει η ΕΟΜ,  µε πολύ αξιόλογα 
αποτελέσµατα.
Η ΕΟΜ έχει πρόθεση να οργανώσει σεµινά-
ρια διδασκαλίας του µίνι-µπριτζ για όσους 
δασκάλους της ενδιαφέρονται, έχει έλθει 
σε επαφή µε το Υπουργείο Παιδείας για 
την εισαγωγή του παιχνιδιού στα σχολεία 
και έχει ήδη αποστείλει σχετικές επιστολές 
σε διάφορα σχολεία. Ελπίζουµε ότι από το 
Σεπτέµβρη πολλά σχολεία θα απαντήσουν 
θετικά στην επιστολή – πρόταση της ΕΟΜ 
για ένταξη του µίνι-µπριτζ στις εξωσχολι-
κές δραστηριότητες τους, και παράλληλα 
το σαββατιάτικο τµήµα, του οποίου τη λει-
τουργία σκοπεύουµε να συνεχίσουµε, θα 
πλαισιωθεί από περισσότερα παιδάκια (µε 
γονείς µπριτζέρ ή όχι…).

Mini Bridge
Michelle Brunner
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Υποχρεωτικό
και µη υποχρεωτικό false card

email: llurk@hol.gr

Παίζοντας το φύλλο που είναι γνωστόΓιώργος Κλείτσας

Ο εκτελεστής χρειάζεται τέσσερεις λεβέ στο 
χρώµα και ξεκινάει µε µικρό στο βαλέ. 

Όταν ο βαλές κερδίζει, παίζει και τον άσσο. Σ’ 
αυτή τη φάση, το δέκα και η ντάµα έχουν γίνει 
ισοδύναµα φύλλα για τη ∆ύση και για να δώσει 
την ευκαιρία στον εκτελεστή να κάνει λάθος, 
πρέπει στον άσσο να παίξει τη ντάµα. Τώρα ο 
εκτελεστής δεν ξέρει ποιός αµυνόµενος έχει 
το δέκα και πρέπει να αποφασίσει αν η ∆ύση 
ξεκίνησε µε Q4 και η Ανατολή µε 10873 ή 
αν ∆ύση ξεκίνησε µε Q104 και η Ανατολή µε 
873 και η ∆ύση απλούστατα έπαιξε το φύλλο 
(τη ντάµα) που ο ίδιος ήξερε ήδη ότι το είχε, 
αφού είχε περάσει η εµπάσα του βαλέ.  Με το 
παίξιµο της ντάµας στη δεύτερη λεβέ, η ∆ύση 
αποφεύγει να δώσει επιπλέον πληροφορία 
(το δέκα) στο Νότο, του επιβεβαιώνει απλά 
αυτό που ήδη γνωρίζει. Στο παλαιότερο εκεί-
νο άρθρο, είχαµε αναλύσει και για ποιό λόγο 
ο εκτελεστής πρέπει να παίξει θεωρητικά στο 
κεφάλι το χρώµα στη συνέχεια [οι πιθανότητες 
είναι 11 προς 10 υπέρ του], ελλείψει κάποιας 
πληροφορίας για την κατανοµή των φύλλων 
στα άλλα χρώµατα.                        

# Q103
$ 42
^ K932
& Q874

# 74
$ 865
^ QJ5
& AK1063

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# A5
$ KJ7
^ A10864
& J92

# KJ9862
$ AQ1093
^ 7
& 5

Q104 873∆ 
Β

 
Ν

 Α

K965

AJ2 σηµαντικό εδώ, υπό την έννοια ότι µπορεί να 
οδηγήσει έναν απρόσεκτο εκτελεστή σε λά-
θος, δίνοντάς του µια επιπλέον δυνατότητα, 
η οποία στατιστικά χάνει -θα ήταν (στατιστικά 
πάντα) καλύτερα να είχε ένα µικρότερο φύλλο 
ο Νότος αντί του οκτώ] και το  Q10 της ∆ύσης 
έγινε J9. Η ιδέα όµως παρέµεινε ακριβώς η 
ίδια. Ο εκτελεστής παίζει λιµό προς το δέκα 
που χάνει από τον άσσο και τώρα έχουµε την 
ίδια µε πριν κατάσταση: Όταν ξαναπιάνει χέρι ο 
εκτελεστής παίζει το ρήγα και η ∆ύση, βλέπο-
ντας ότι ο βαλές και το εννέα έχουν γίνει πλέον 
ισοδύναµα φύλλα, πρέπει να παίξει το βαλέ, 
το φύλλο που ο εκτελεστής γνωρίζει ότι έχει. 
Και πάλι το σωστό παίξιµο του εκτελεστή είναι 
να αγνοήσει την προσπάθεια της ∆ύσης να τον 
ξεγελάσει και να µην παίξει το δύο του µορ 
προς το οκτώ του χεριού του στον τρίτο γύρο 
[εµπάσα του εννέα!!] αλλά να παίξει, όπως και 
πριν, στο κεφάλι. Στη διανοµή που ακολουθεί 
ο Νότος παίζει τέσσερεις πίκες και η ∆ύση 
βγαίνει τον άσσο σπαθί. Η άµυνα συνεχίζει µε 

[υποχρεωτικό] falsecard παίζοντας το ρήγα 
στη δεύτερη λεβέ -αν δεν το κάνει, ο Νότος 
απλά θα κόψει την τρίτη κούπα και θα βγάλει 
το συµβόλαιο. Αν η Ανατολή παίξει το ρήγα 
στο δεύτερο γύρο του χρώµατος [το φύλλο 
που έγινε γνωστό ότι το έχει], ο Νότος θα έχει 
πρόβληµα, µη ξέροντας αν η Ανατολή έχει και 
τρίτη κούπα. Στην περίπτωση αυτή είναι πιθα-
νό να κάνει ruffing finesse εναντίον πιθανού 
τετράφυλλου βαλέ στη ∆ύση, µε αποτέλεσµα 
να µπει µέσα. 

Πολλές φορές ο εκτελεστής έχει κάνει µια εµπάσα που έπιασε και 
ξέρει ότι έχουµε για παράδειγµα τη ντάµα σ’ ένα χρώµα. Τότε είναι 
συνήθως καλύτερο να παίξουµε αυτό το φύλλο σε πρώτη ευκαιρία 
[πληροφορώντας, σαν bonus και τον συµπαίκτη µας ότι εµείς έχουµε 
αυτό το φύλλο και όχι ο εκτελεστής (αν και αυτό συνήθως δεν παίζει 
µεγάλο ρόλο)], αν δεν κάνει ζηµιά στην άµυνα. Την κλασική θέση την 
έχουµε δει σε παλαιότερο άρθρο µε αφορµή τον συνδυασµό Q10x.

J94 A73∆ 
Β

 
Ν

 Α

Q865

K102

Στο επόµενο διάγραµµα ο άσσος µεταφέρ-
θηκε στο χέρι της Ανατολής, τα δε υπόλοιπα 
σηµαντικά φύλλα τα υποβίβασε οµοιόµορφα 
ένα µαγικό ραβδί -το AJ του µορ έγινε K10, 
το K9 του εκτελεστή έγινε Q8! [το οκτώ είναι 

δύο γύρους ατού και  ο  εκτελεστής βρίσκεται 
στο µορ κάνοντας την εµπάσα του ρήγα κούπα 
και παίζοντας εν συνεχεία τον άσσο. Σ’ αυτή τη 
φάση η Ανατολή πρέπει να κάνει mandatory 

KJ102 7653∆ 
Β

 
Ν

 Α

8

AQ94

Στο διάγραµµα ο εκτελεστής κάνει crossruff και 
αυτό είναι ένα πλαϊνό χρώµα. Παίζει το οκτώ 
προς τη ντάµα και στη συνέχεια τον άσσο. Όσο 
η ∆ύση δεν παίζει το φύλλο που είναι φανε-
ρό ότι έχει [το ρήγα], ο εκτελεστής ξέρει ότι 
µπορεί να κόβει άφοβα µε µικρά ατού στο χέρι 
του, χωρίς κίνδυνο να πανωκόψει η ∆ύση.

10863 AQ5∆ 
Β

 
Ν

 Α

KJ97

42

Η βασική ιδέα είναι να αντιλαµβάνεται ο αµυ-
νόµενος πότε δύο φύλλα του γίνονται ισοδύ-
ναµα. Στο διάγραµµα ο Νότος προσπαθεί να 
κόψει αυτό το χρώµα στο µορ. Ξεκινάει -καλώς 
ή κακώς, δεν ενδιαφέρει την άµυνα- µε µικρό 
προς το ρήγα του χεριού του. Η Ανατολή πρέ-
πει να πάρει τον επόµενο γύρο του χρώµατος 
µε τον Άσσο, το φύλλο που έγινε γνωστό ότι το 
έχει [όταν παίχτηκε ο ρήγας, ο άσσος της και 
η ντάµα έγιναν ισοδύναµα φύλλα], ελπίζοντας 
να κάνει κάποιο λάθος ο Νότος στη συνέχεια.

AK J93∆ 
Β

 
Ν

 Α

Q10854

762

Κι εδώ η Ανατολή δεν θα χρειαστεί παρά να 
εφαρµόσει τον κανόνα που µόλις διατυπώ-
σαµε, ώστε να πραγµατοποιήσει ένα παί-
ξιµο που συνήθως µόνο οι experts κάνουν 
αυτόµατα. Ο εκτελεστής παίζει µικρό προς 
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
2ο (***)

Εξασκηθείτε στην εκτέλεση
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
1ο (***)

Οµάδες. Όλοι στη δεύτερη  
Μοίρασε η ∆ύση

Οµάδες. Όλοι στη δεύτερη  
Μοίρασε η Ανατολή

      Οι λύσεις στη σελίδα 28

Νότος ∆ύση Βορράς Ανατολή

1$
Κόντρ 1# Κόντρ 2$

3^ 3$ 4^ πάσο

5^ Όλοι πάσο

Αντάµ: $7

Νότος ∆ύση Βορράς Ανατολή

πάσο 1$ 3&

4# κόντρ Όλοι πάσο

Αντάµ: #8

Ο Νότος θα έπρεπε καλύτερα να κάνει διχρωµία µε 2ΧΑ και να 
συνεχίσει µε κιουµπίντ και 5^. Οι αγορές, έτσι και αλλιώς, τελεί-
ωσαν στα 5^ και η ∆ύση έκανε έξοδο το $7 :  8$, $9, $Α.
Πώς πρέπει να συνεχίσει ο Νότος;

Η ∆ύση κάνει αντάµ το #8 και η Ανατολή δεν ακολουθεί, διώχνο-
ντας θεαµατικά τον &Α σε αυτή τη λεβέ.
Κάντε πλάνο.

το δέκα, το οποίο χάνει από το ρήγα. Όταν 
ο εκτελεστής ξαναπαίξει λιµό από το µορ, η 
Ανατολή, διαπιστώνοντας ότι, µετά το παίξι-
µο του δέκα, ο βαλές και το εννέα έχουν γίνει 
ισοδύναµα φύλλα, πρέπει να παίξει το βαλέ, 
το γνωστό της φύλλο. Αν παίξει [λανθασµέ-
να] το εννέα, ο εκτελεστής δεν χάνει τίποτα 
να αφήσει έξω (αν ο ρήγας είναι ξερός στη 
∆ύση, ο Νότος θα χάσει πάντα τρεις λεβέ στο 
χρώµα).  Παρόµοια είναι και η επόµενη περί-
πτωση, στην οποία το µαγικό ραβδί µείωσε 
και πάλι κατά µία βαθµίδα όλα τα σηµαντικά 
φύλλα της άµυνας.

KQ 1083∆ 
Β

 
Ν

 Α

AJ954

762

Ο εκτελεστής παίζει µικρό προς το εννέα, το 
οποίο χάνει από ένα ονέρ της ∆ύσης. Συνειδη-
τοποιώντας ότι το δέκα και το οκτώ είναι πλέ-
ον ισοδύναµα φύλλα, όταν ο Νότος παίξει ξανά 
µικρό από το µορ, η Ανατολή πρέπει να βάλει 
το γνωστό της φύλλο, το δέκα, οδηγώντας κά-
ποιες φορές τον εκτελεστή σε λάθος παίξιµο. 
Αν, αντίθετα, βάλει το οκτώ, η µόνη ελπίδα του 
εκτελεστή να µην χάσει άλλη µπάζα στο χρώ-
µα, είναι να παίξει τον άσσο. Στην πραγµατικό-
τητα, τόσο  στο τελευταίο διάγραµµα, όσο και 
στο προηγούµενο, η Ανατολή προστατεύει µε 
το παίξιµό της τα ονέρ του συµπαίκτη της.

 Στο διάγραµµα η ∆ύση καλείται να προστατέ-
ψει το ρήγα του συµπαίκτη της. Ο Νότος παίζει 
συµβόλαιο στα χωρίς ατού, χωρίς κατέβασµα 
σε άλλο χρώµα στο µορ. Ξεκινάει µε το εννέα 
από το χέρι του, το οποίο και αφήνει να τρέξει. 
Η Ανατολή αφήνει έξω [εξαιρετικό παίξιµο] 
αλλά αυτό δεν αρκεί. Πρέπει επιπλέον, όταν 
ξαναπαίξει ο Νότος µικρό από το χέρι του, η 
∆ύση να βάλει το βαλέ, το φύλλο που ο Νότος 
“ξέρει” ότι το έχει. Αλλιώς, ο Νότος θα παίξει 
τον άσσο, αφού αν η ∆ύση είχε αρχικά KJ73, το 
χρώµα δεν µπορεί να µετραριστεί. 

J73 K5∆ 
Β

 
Ν

 Α

96

AQ10842

# QJ43
$ Q1083
^ K62
& 104

∆ 
Β

 
Ν

 Α

# 7
$ A
^ QJ10984
& AKQ85

# -
$ ΚQJ874
^ KQJ64
& J5

∆ 
Β

 
Ν

 Α

# AKQJ10962
$ -
^ -
& 76432
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Äéáßóèçóç & Ðéèáíüôçôåò
του ∆ηµήτρη Ναθαναήλ

# A1032
$ AQ10
^ Q932
& 82

∆ 
Β

 
Ν

 Α

# KQJ98
$ 42
^ AJ4
& AQ3

Στο προηγούµενο τεύχος (νο.88) 
του περιοδικού µας θέσαµε το 
πρόβληµα για την ανεύρεση της 
στατιστικά καλύτερης εκτέλε-
σης από την Ανατολή του συµ-
βολαίου 4# µε έξοδο του Νότου 
το $10 και τον εξής συνδυασµό 
φύλλων:

Παιχνίδι ασφαλείας

# ΑQ
$ AK2
^ A87
& Q10432

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# KJ10954
$ J43
^ Q42
& 6

Με απλή σκέψη και αριθµούς έχουµε τα 
εξής δεδοµένα:
1.  Το συµβόλαιο κινδυνεύει µόνο αν ο 

Ρήγας καρό είναι στον Νότο
2.  Τα ΑΓΝΩΣΤΑ φύλλα του Βορρά είναι 

13 ενώ του Νότου 12, ή µάλλον 11 αν 
σκεφθούµε ότι η έξοδός του υπόσχε-
ται και το $9.

Έτσι η $Q είναι πιο πιθανή στον Βορρά 
παρά στον Νότο.
3.  Αντίθετα η πιθανότητα να βρούµε τα 

σπαθιά µοιρασµένα 4-3 στα χέρια των 
αντιπάλων είναι πάνω από 62% που 
αυξάνεται σε 63% αν προσµετρήσου-
µε και την µάλλον σπάνια περίπτωση 
να έχει ο Βορράς ξερά τους Άσο και 
Ρήγα στο χρώµα.

Εποµένως στην έξοδο του $10 παίζουµε 
τον $Κ και συνεχίζουµε µε µικρό σπαθί 
προς το κλειστό µας χέρι αναζητώντας 
µια λεβέ στο χρώµα για να ξεσκαρτάρου-
µε την χανόµενη κούπα του χεριού µας.
Αν ο Ρήγας καρό είναι στον Βορρά διεκ-
δικούµε το συµβόλαιο µε µία άνω.
Τελικό ποσοστό επιτυχίας 63% συν το 
µισό του υπολοίπου 37% δηλαδή 81,5%. 
Χρήσιµη και η διαίσθηση, για ΑΛΛΗ 
φορά!

Η σηµερινή διανοµή προέρχεται από 
αγώνα µε βαθµολογία ζευγών και µοι-
ράστηκε µε το χέρι. Το χέρι του Νότου 
ήταν:

        # KQJ98  $ 42  ^ AJ4  & AQ3

Στο άνοιγµα 1^ του Βορρά απάντησε 
1# για να ακούσει επαναδήλωση 2# 
από τον ανοίξαντα, δίχως παρεµβολή 
των αντιπάλων. Στη συνέχεια ζήτησε µε 
4ΧΑ τους Άσους, που το θεώρησε καλύ-
τερη ενέργεια, από µια άλλη διερευνη-
τική αγορά, και κατέληξε στις 6#, όταν 
ο Βορράς του έδειξε 2 Άσους, άρα τους 
Άσους πίκα και κούπα.
Η ∆ύση επέλεξε για έξοδο το &10 και ο 
Νότος είχε να διαλέξει µια εκτέλεση µε 
τον εξής συνδυασµό φύλλων:

Το πρώτο πράγµα που πρέπει να κατα-
γράψει στην σκέψη του ο εκτελεστής, 
είναι το γεγονός ότι:
Α) παίζει σλεµ µε 29 µόνο πόντους που 
δεν το κάνει αυτονόητο και
Β) ότι έλαβε ευνοϊκή για αυτόν έξοδο αν 
και δεν µπορεί να ξέρει µετά βεβαιότη-
τας αν η έξοδος είναι από &Κ109… ή 
απλά από &109…..
Με αυτή την σύντοµη επισκόπηση, δια-
γράφει κάθε σκέψη να αναζητήσει την 
πιθανότητα για µία άνω, που πρακτικά 
απαιτεί τον ^Κ 2φυλλο στην Ανατολή 
και επικεντρώνεται αποκλειστικά στην 
αναζήτηση να βγάλει το συµβόλαιό του. 
Με αυτή την ιδέα αφού µαζέψει τα ατού 
των αντιπάλων (συνήθως µοιρασµένα 3-
1) παίζει από το χέρι το ^4 προς την ^Q 
του µορ. Αν η ∆ύση ορµήσει µε τον Ρήγα, 
το συµβόλαιο εξασφαλίστηκε.
Αν η ∆ύση βάλει µικρό και η Ανατολή 
πάρει την ^Q µε τον ^Κ δεν υπάρχει το 
επικίνδυνο γύρισµα κούπα και ο εκτελε-
στής προλαβαίνει να δοκιµάσει πρώτα 
τα καρά. Είτε τα βρει µοιρασµένα 3-3 
είτε πέσει το ^10 2φυλλο στον επόµενο 
γύρο, ∆ΕΝ χρειάζεται η εµπάς του $Κ. 
Με την εκτέλεση αυτή, µετά και την ευ-
νοϊκή έξοδο για τον Νότο, το ποσοστό 
µιας πιθανούς επιτυχίας του συµβολαίου 
εκτοξεύτηκε κοντά στο 80%.

Η στατιστική ανάλυση για τον εντοπισµό της καλύτερης, το δυνα-
τόν, εκτέλεσης δεν είναι µια απλή σειρά από διαδοχικούς υπολογι-
σµούς. Η σκέψη του εκτελεστή πρέπει να λαµβάνει υπόψη και άλ-
λες παραµέτρους, όπως πόσο λογικό και προφανές είναι το τελικό 
συµβόλαιο, και πόσο ευνοϊκή ή, αντίθετα, δυσµενής είναι η έξοδος, 
- συχνά τυχαία, ελλείψει στοιχείων- που επέλεξε ο αντίπαλος.
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Äéáßóèçóç & Ðéèáíüôçôåò
Στον γνωστό κανόνα των 11 ο σύντρο-

φος (και ο εκτελεστής) αφαιρεί από 
το 11 τον αριθµό του φύλλου που βγήκε 
ο σύντροφος ( ή η ∆) - ας πούµε ότι ο σύ-
ντροφος βγήκε το 7, τότε 11-7 = 4 - και 
εποµένως συνολικά 4 χαρτιά. µεγαλύτερα 
του 7 σε αυτό το χρώµα έχουν µαζί Α και Ν 
και έτσι η Α ξέρει πόσα χαρτιά µεγαλύτερα 
του 7 έχει ο Ν και ο Ν ξέρει πόσα χαρτιά 
µεγαλύτερα έχει η Α. 
Συµβόλαιο 3ΧΑ από τον Ν (από λανθασµέ-
νη αγορά του Β). Η ∆ βγαίνει το #7, ο Β 
έχει Α4 και ο Ν 932. 
Ας ερευνήσουµε πρώτα τις σκέψεις του Ν. 
11 - 7 = 4, εποµένως η ∆ έχει 2 χαρτιά µε-
γαλύτερα από το 7 (αυτό ήταν εύκολο). Αν 
οι πίκες σπάνε 4-4, ότι και να παίξει ο Β δεν 
έχει σηµασία (εύκολο). Αν όµως σπάνε 5-3 
ή 6-2 ;; Αν 5-3, οι Α/∆ θα κάνουν 4 λεβέ 
(και αυτό κάπως εύκολο). Αν όµως 6-2 ;; 
Τότε η Α έχει 2 χαρτιά µόνο. Ποια; Λείπουν 
τα: KQJ108 µεγαλύτερα του 7 και η Α έχει 2 
από αυτά. Αν η ∆ είχε KQJx(xx), KQ10χ (xx) 
ή KJ1Ο8(χχ), θα έκανε αντάµ τον Κ ή το 10. 
Αν είχε QJ10χ(χχ) θα έκανε αντάµ την Q, 
άρα έχει άλλο συνδυασµό. Αν η Α έχει QJ, 
δεν έχει σηµασία, αλλά αν έχει KJ;; (Πιό 
δύσκολη αυτή η σκέψη, αν δεν ξέρεις τον 
κανόνα των 11 καλά.) 
Τώρα ας δούµε τις σκέψεις της Α αν έχει KJ: 
11- 7 = 4. Βλέπει 3 µεγαλύτερα του 7, A, K, 
J, εποµένως ο Ν έχει ένα από τα: Q,10,9,8 
αλλά µόνο η Q. έχει ενδιαφέρον, Αν όµως ο 
Ν είχε την Q, δεν θα έπαιζε µικρό από τον Β 
ελπίζοντας ότι ο Κ βρίσκεται στη ∆ ;; Και αν 
η ∆ είχε 10987 δεν θα έπαιζε το 10;;
Ώστε ο µορ παίζει τον Α. Τι πρέπει να παίξει 
η Α;; Μα, φυσικά, τον Κ. Γιατί; 
∆ιότι αν παίξει τον J το χρώµα µπλοκάρει 
µε τον ξερό πλέον Κ στο χέρι της Α και πρέ-
πει να πιάσουν 2 φορές οι Α/∆ για να πε-
ράσουν τις µετρ πίκες τους. Εν τω µεταξύ 
όµως ο εκτελεστής µπορεί να προλάβει να 
βγάλει το συµβόλαιο του. 
Η πλήρης διανοµή (από αγώνα 5ης βαθµί-
δας Αθηναϊκού οµίλου):

* Πίκα δεν θα χάσει και στην περίπτωση που ο Ρή-
γας είναι ξερός στην εµπάς, όπως στο διάγραµµα, 
γιατί όταν ο Ρήγας εµφανιστεί ο εκτελεστής θα κά-
νει εµπάς του 10 στη ∆ύση. Βέβαια ένας «πρωτα-
θλητής» (ή κάποιος που έχει διαβάσει προσεκτικά 
τα άρθρα του Γιώργου Κλείτσα), κρατώντας Κ10 
ξερά στη θέση της Ανατολής µπορεί να βάλει, στον 
πρώτο γύρο που θα παιχτεί το χρώµα, τον Ρήγα! 

Y.Γ. Όσους πρωταθλητές ρώτησα -και σένα 
ακόµα όταν µας έκανες µαθήµατα και πραγ-
µατικά εξεπλάγην- ποιο από τα 3 κεφάλαια: 
εκτέλεση, άµυνα, αγορά, είναι πιο δύσκολο, 
όλοι ανεπιφύλαχτα απάντησαν: η αγορά, 
ενώ εγώ νόµιζα ότι ήταν η άµυνα. Τώρα 
όµως συµφωνώ, µε µία επιφύλαξη: µόνο για 
τους πρωταθλητές. Οι ΜΗ πρωταθλητές από 
που αρχίζουν; Αν από 11 και κάτω, είναι το 
94% των εγγεγραµµένων στην 2009 επε-
τηρίδα. Αν από 10 και κάτω, είναι το 89%. 
Όλοι αυτοί, ιδίως από 8 και κάτω, µαθαίνουν 
αρκετές αγορές που τους επιτρέπουν να 
φτάσουν σε οριακά σωστά συµβόλαια, αλλά 
µετά δεν έχουν τις απαιτούµενες γνώσεις 
εκτέλεσης ή άµυνας για να βγάλουν το συµ-
βόλαιο ή να το ρίξουν. 
Και ναι µεν στο περιοδικό γίνεται µια καλή 
προσπάθεια προς την κατεύθυνση των αγο-
ρών “από κάποιον Λ. Ζώτο” - στα γραφόµενα 
του οποίου χρωστώ πολλές γνώσεις και περι-
µένω πάντα µε ανυποµονησία τις συνέχειες
- αλλά στην άµυνα/εκτέλεση η προσφε-
ρόµενη ύλη για τον µέσο παίκτη είναι λίγη 
(κατά την γνώµη µου). 

Ένας φηµισµένος παίκτης και συγγραφέας είχε 
γράψει κάποτε ότι αν 4 φίλοι αρχίσουν να µαθαί-
νουν Μπριτζ ξεκινώντας να παίζουν τακτικά µετα-
ξύ τους, στην αρχή θα κερδίζουν αυτοί που είναι 
καλύτεροι στην εκτέλεση, µετά από κάµποσο καιρό 
θα κερδίζουν αυτοί που θα είναι καλύτεροι στην 
άµυνα και µετά πολύ καιρό θα κερδίζουν αυτοί που 
θα είναι καλύτεροι στην αγορά. Η παρατήρησή σου 
ήδη λήφθηκε σοβαρά υπόψη, µε τη δηµοσίευση 
του πολύ ωραίου άρθρου σου.    
        Λ.Ζ. 

Άµυνα για επίδοξους πρωταθλητές
Του Γιώργου Κότση

# A4
$ AJ10
^ AJ653
& AQ10

# Q108765
$ KQ96
^ Q
& 52

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# KJ
$ 753
^ K10872
& 976

# 932
$ 842
^ 94
& KJ843

Ρώτησα µερικούς παίκτες του 1Ο και κάτω 
και οι περισσότεροι απάντησαν ότι θα 
έπαιζαν τον J. 
Και άλλη µια άµυνα για µη πρωταθλητές 
από πρόσφατη ελεύθερη παρτίδα.

# Q93
$ 
^ 
& 

# 10864
$ 
^ 
& 

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# K
$ 
^ 
& 

# AJ752
$ 
^ 
& 

Συµβόλαιο 4# από τον Ν. 
Πιάνει ο εκτελεστής την αντάµ από το Β και 
παίζει την #Q. Παρ’ όλο ότι είναι κατηγο-
ρίας 7 δεν ήξερε ότι για να παίξεις την Q 
πρέπει να έχεις και το 10. Η Α σκεπάζει, ο Ν 
παίρνει τον Α και παίζει και τον J και µετά 
χάνει δύο πίκες. Η σωστή εκτέλεση, εφό-
σον δεν υπάρχουν άλλες παράµετροι, είναι: 
λιµό στον J ελπίζοντας ότι η Α έχει Kx για 
να µη χάσει πίκα*. ∆εν χρειάζεται ο εκτελε-
στής να ξέρει ή να αναλύσει πάνω στο τρα-
πέζι όλες τις πιθανές κατανοµές των πικών. 
Το µόνο που χρειάζεται να ξέρει είναι ότι 
όταν του λείπει το 1Ο δεν πρέπει να παίξει 
την Q για να βρει τον Κ. Έχω δει αυτό το 
λάθος αρκετές φορές. 
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Εξασκηθείτε στην αγορά
KåöÜëáéï Äåýôåñï: ïé áðáíôÞóåéò êáé ç åîÝëéîç ôçò áãïñÜò

Ο απαντών:
α)  Εφόσον µπορεί να αγοράσει µαζέρ στο 

επίπεδο του ενός, το αγοράζει κατά       
προτεραιότητα. ∆ηλαδή ακόµη και αν 
έχει πεντάφυλλο µινέρ πλευρικό χρώµα. 
Εξαιρέσεις:
1. αν έχει 3φυλλο ή καλύτερο φιτ στο µα-
ζέρ του ανοίγµατος οπότε χρησιµοποιεί 
τη σύµβαση Drury ή δίνει το φιτ µε άλλο 
τρόπο.
2. αν έχει 11 πόντους και προβλήµατα 
επαναδήλωσης προτιµότερο να ξεκινήσει 
µε 2 επί 1 σε κάποιο µινέρ (όταν έχει κατα-
νοµή 4-4 ή 5-4 µε 4φυλλο το µαζέρ).

β)  Η απάντηση 1ΧΑ είναι 6 έως 11 πόντοι 
(πάντα χωρίς 3φυλλο ή καλύτερο φιτ στο 
µαζέρ του  ανοίξαντα). Εάν ο απαντών έχει  
11 πόντους δεν έχει    πεντάφυλλο χρώµα.

γ)  Το 2 επί 1 δείχνει πεντάφυλλο+ χρώµα µε 
10 - 11 πόντους. Εάν έχει 10 πόντους    το 
5φυλλο είναι καλό, αλλιώς είναι εξάφυλλο. 
∆εν υπάρχει τρίφυλλο ή καλύτερο φιτ στο 

KåöÜëáéï Äåýôåñï: ïé áðáíôÞóåéò êáé ç åîÝë
Αγορές µε πασαρισµένο σύντροφο

Oι Λύσεις στη σελίδα 29 

µαζέρ του ανοίξαντα, ούτε τετράφυλλο φιτ 
καρό στην αγορά 1^ -2&.

δ)  Η αγορά 1$ - 3$ ή 1# - 3# δείχνει τε-
τράφυλλο+ φιτ και χέρι 10 – 11 πόντων, 
που όµως, λόγω των κοντρόλ και της κα-
τανοµής, θα πήγαινε στη µανς απέναντι σε 
κανονικό άνοιγµα. Όσοι παίζουν Bergen 
raises µπορούν να τις παίζουν και από πα-
σαρισµένο χέρι αλλά τότε δεν θα παίζουν 
το στ’. 

ε)  Η αγορά 1& - 3& ή 1^ - 3^ δείχνει - 
πεντάφυλλο+ φιτ - σπανίως τετράφυλλο 
µε κατανοµή - και 10-11 πόντους. Όσοι 
βέβαια παίζουν inverted  minors δίνουν το 
φιτ, αντίστοιχα, στο επίπεδο 2 ενώ το πή-
δηµα στα 3 είναι 6-9 π. και 5φυλλο φιτ. 

στ)  Η αλλαγή χρώµατος µε πήδηµα στο 
άνοιγµα σε µαζέρ καλό είναι να παίζεται 
mini    splinter, δηλαδή 4φυλλο+  φιτ µε 
σόλο στο χρώµα που αγοράζουµε και 8-
10 πόντους από ονέρ.

ζ)  Σε κάθε περίπτωση η αγορά 2ΧΑ πρέπει να 

αποφεύγεται (ιδίως σε άνοιγµα 3ης θέσης)  
ή να είναι συµβατική.  

Από τις συµβατικές έννοιες που µπορεί να 
χρησιµοποιήσουµε η δηµοφιλέστερη είναι να 
δείχνει  το 2ΧΑ (µετά µόνο από άνοιγµα σε µα-
ζέρ) 6φυλλο σπαθί και 10-11 πόντους (εφόσον 
χρησιµοποιούµε τη σύµβαση Drury fit αυτό το 
χέρι δεν υπάρχει τρόπος να αγοραστεί).
η)  Η αλλαγή χρώµατος µε πήδηµα σε άνοιγ-

µα µινέρ δεν έχει νόηµα να είναι αδύνατη, 
εφόσον το χέρι πιθανότατα θα άνοιγε weak 
ή µπαραζ. Ούτε µάξιµουµ του πάσο, αφού 
ο ανοίξας µπορεί να είναι  πολύ αδύνατος 
χωρίς φιτ και να φθάσουµε έτσι ψηλά. Για 
τους λόγους αυτούς καλό είναι να παίζεται  
προτασιακή, µε 5φυλλο καλό χρώµα και 
4φυλλο φιτ στο χρώµα του ανοίξαντος.

θ)  Μετά από άνοιγµα 1 σε µαζέρ ο απαντών 
µε τρίφυλλο φιτ και 9-11 πόντους ή µε τε-
τράφυλλο  και 8-10 πόντους χρησιµοποιεί 
την σύµβαση Drury fit (θα εξεταστεί στο 
επόµενο τεύχος).

Η πρώτη αγορά του απαντώντα έχει πολύ µεγάλη σηµασία 
για τον απλό λόγο ότι µπορεί να πασαριστεί. 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Μετά από 2 πάσο και άνοιγµα 1$ σε τρίτη θέση του συντρόφου σας 
πως χειρίζεστε τα παρακάτω χέρια;

# J976
$ 5
^ AQ1032
& K103

1.
# K54
$ J3
^ AJ64
& Q1072

2.
# 2
$ 76
^ K108654
& ΑQ97

3.
# 82
$ 74
^ Q9765
& AKQ4

4.

# K2
$ KJ86
^ K10643
& 52

6.
# 7
$ KJ864
^ A10532
& 52

7.
# 42
$ 7
^ AQ7
& K987542

8.
# A1042
$ K93
^ Q10532
& 8

9.

# 6
$ K1073
^ AQ832
& Q54

5.

Λουκάς Ζώτος
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Εξασκηθείτε στην αγορά
Καλλιτεχνικό ìðñéôæ

Η λύση του προηγούµενου προβλήµατος

# 1032 
$ QJ 
^ A76542
& 82

# QJ764
$ -
^ J9
& K109765

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# AK985
$ 8743
^ Q83
& Q

# -
$ AK109652
^ K10
& AJ43

Αντάµ: $4 

Το πρόβληµα του τεύχους αυτού είναι παρµένο 
από πραγµατικούς αγώνες, το πρωτάθληµα 
ζευγών των Life Master’s του Καναδά:
Μετά από συναγωνιστικές αγορές πολλά ζεύγη κατέληξαν  στο σλεµ 
6$ µε τα φύλλα του Νότου και αρκετές Α-∆ τους άφησαν να παίξουν 
εκεί ενώ, όπως είναι φανερό, έχουν φθηνή αγορά θυσίας στις 6#.
Ποια είναι η γνώµη σας, έκαναν καλά ή όχι; Με άλλα λόγια, σε συµ-
βόλαιο 6$ και αντάµ την #Q θα επιλέγατε να είστε εκτελεστής ή 
αµυνόµενος;

Το πρόβληµα του περασµένου 
τεύχους φαίνεται ότι 
δυσκόλεψε ιδιαίτερα τους 
αναγνώστες. Ίσως γιατί, 
πολλές φορές, βλέπουµε µόνο 
τα φύλλα που κρατάµε εµείς 
και όχι τα φύλλα που κρατάνε 
-ή που πρέπει να κρατήσουν- 
οι αµυνόµενοι:

Η λύση: Ο εκτελεστής πρέπει να κερδίσει 
την πρώτη λεβέ στο µορ, µε ονέρ καρό, 
µπλοκάροντας (!) το χρώµα. Στη συνέχεια 
παίζει πίκα και κόβει στο χέρι του, 3 γύ-
ρους µεγάλα ατού, σπαθί στον Άσσο του 
µορ και από εκεί #Α, όπου ξοφλάει σπα-
θί, και την τελευταία πίκα, όπου επίσης 
ξοφλάει σπαθί. Η ∆ύση πρέπει να κερδίσει 
αυτή τη λεβέ γιατί αλλιώς ο µορ έχει µόνο 
µια χανόµενη, το σπαθί. Έχοντας µείνει 
µόνο µε πίκες η ∆ύση παίζει τώρα αναγκα-
στικά εκτός ταµπλό, στην εξής θέση: 

# AQ3 
$ 10765 
^ KQ83
& A3

# KJ10987642
$ J32
^ 10
& -

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# 5
$ 9
^ J96542
& KQ542

# -
$ AKQ84
^ A7
& J109876

Συµβόλαιο: 6$. Αντάµ ^10

# -
$ 10 
^ K83
& 3

# J10987
$ -
^ -
& -

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# -
$ -
^ J96
& KQ

# -
$ 8
^ A
& J109

Η Ανατολή  µέχρι τώρα έχει κρατήσει 
υποχρεωτικά αυτά τα 5 φύλλα ώστε να 
ελέγχει τόσο τα καρά όσο και τα σπα-
θιά. Στην πίκα που παίζει όµως η ∆ύση ο 
εκτελεστής διώχνει από το µορ το σπαθί 
και τώρα η Ανατολή δεν έχει φύλλο να 
ξεσκαρτάρει. Αν διώξει καρό, ο Νότος θα 
κόψει την πίκα, θα ξεµπλοκάρει τον ^Α 
και κατεβαίνοντας κοφτός θα κάνει τις 
υπόλοιπες λεβέ στο µορ. Αν πάλι διώξει 
ένα ονέρ σπαθί,  ο Νότος θα κόψει την 
πίκα, θα κόψει ένα σπαθί στο µορ κάνο-
ντάς τα καλά και θα επανέλθει στο χέρι 
του µε τον ^Α για να τραβήξει τα µετρ 
σπαθιά του. 

Σωστές λύσεις έστειλαν µόνο οι:
Ιωσήφ ∆ριδάκης, Φράνκο Κιαρούτζι, Κώ-
στας Κούρκουλος, Κώστας Λυµπέρης και 
Τρύφωνας Παπαδόπουλος.

Λ. Ζ.
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∆ιαγωνιστείτε 

 µε τους πρωταθλητές
Λουκάς Ζώτος

Συµµετέχοντας, ενεργά ή όχι, στον διαγωνισµό αυτό 
του περιοδικού µπορείτε να µετρήσετε τις δυνάµεις 

σας στην αγορά και στην αντάµ, βλέποντας πως θα αγό-
ραζαν συγκεκριµένα, επιλεγµένα χέρια, πρωταθλητές µας 
του αγωνιστικού Μπριτζ.
Ενδιαφέρουσες διανοµές που παίξατε ή υποπέσανε στην 
αντίληψή σας και που αφορούν πρόβληµα στην αγορά ή 
στην αντάµ είναι ευχαρίστως ευπρόσδεκτες. Αυτές µπορεί-
τε να τις  στείλετε, είτε ταχυδροµικά, είτε µε φαξ στην ΕΟΜ 
(210 7480403), είτε στα email: manager@hellasbridge.

org και magazine@hellasbridge.org, είτε µε οποιονδήπο-
τε άλλο τρόπο. 
Οι απαντήσεις σας στον διαγωνισµό µπορούν να στέλνο-
νται µε τον ίδιο τρόπο ή µέσω της ιστοσελίδας της EOM 
(www.hellasbridge.org) όπου µπορείτε να γράφετε 
απευθείας και τα σχόλιά σας. Υπάρχει σύνδεση (link) και 
στο site του ΟΠΑΦ (www.opaf.org). 
Στο πάνελ του τεύχους αυτού συµµετέχουν οι Φίλιππος 
Καραµανλής και Φράνκο Κιαρούτζι, που πρώτευσαν στη 
βαθµολογία  του προηγούµενου διαγωνισµού

Πρόβληµα 1

Ουσιαστικά άλυτο πρόβληµα, εκτός αν ένα ζεύγος 
έχει συµφωνήσει ότι η αγορά 4ΧΑ, είτε τώρα είτε 
αφού πούµε κοντρ και ξαναγοράσει ο σύντροφος, 
είναι ποσοτική!  Οι περισσότεροι, τόσο από το πάνελ 
όσο και από τους αναγνώστες, µε δεδοµένο και ότι ο 
αγώνας είναι ζεύγη, πήραν την πρακτική (για να µη 
πω σοφή) απόφαση να αγοράσουν τη σίγουρη µανς, 
βλέποντας ότι το κοντρ δεν οδηγεί πουθενά. Με το 
δίκιο τους, αν συνυπολογίσει κανείς ότι το #ΑΚ δεν 
είναι αξιοποιήσιµοι πόντοι, φιτ και ενδιάµεσες δεν 
υπάρχουν και τα χρώµατα µπορεί να σπάνε άσχηµα. 

Παπακυριακόπουλος Γ. 3ΧΑ. Παρόλο τους 17 
καλούς πόντους τίποτα δεν κάνει το σλεµ πολύ 
δελεαστικό, κακό 5φυλλο κούπα και 7 πόντοι στο 
χρώµα του αντίπαλου.
Λιαράκος Σ. 3ΧΑ. Ασφαλώς και φοβάµαι µην 
χάνω σλεµ, αλλά βλέποντας λίγο µπροστά- για πα-
ράδειγµα αν πω κοντρ και ο σύντροφος 4 κούπες- 
πάλι δύσκολα στα ζεύγη θα διακινδυνεύσω τα 5.

Ρούσσος Γ. 3ΧΑ. µε παρηγορεί η σκέψη ότι ακόµα 
και µε xx,  KQxx,  AKxx,  xxx στα χέρια του συντρό-
φου δεν υπάρχει σλεµ.
Αθανασιάδης Α. 3ΧΑ. Ζεύγη είναι, τα ΧΑ γράφουν 
περισσότερο και καθώς η αγορά του αντίπαλου δεν 
αφήνει ελεύθερο αγοραστικό χώρο θα πάω µε τις 
πιθανότητες...
∆ιονυσόπουλος ∆. 3ΧΑ. Πολύ θα ήθελα το 4ΧΑ 
να είναι ποσοτικό, αλλά δεν είναι. Το κιουµπίντ 
δεν µας οδηγεί πουθενά, οπότε, ελλείψει άλλης 
ικανοποιητικής αγοράς, θα συµβιβαστώ µε το 
underbid.

Καπαγιαννίδης Θ. 3ΧΑ. Φάγαµε το µπαράζ. 
Μόνο αν έχει φιτ κούπα βλέπω να χάνω.

Αγγελόπουλος Π. (αναγν.) 3ΧΑ. Είναι η πιο φτη-
νή µανς και η πιο πιθανή να βγαίνει. ∆υστυχώς, η 
αγορά φραγµού δυσκολεύει την εξερεύνηση καλύ-
τερου συµβολαίου.

Σκουλαρίκης Φ. 3ΧΑ.  Καταρχήν, αν πω κοντρ 
είναι σίγουρο ότι δεν θα µου κάνει κανείς µήνυση: 
την έχω σίγουρα την αγορά µου, όµως το ζήτηµα 
είναι τι σκορ θα έχω στο τέλος. Αν λοιπόν πω κοντρ 
και ακούσω 4$ θα είµαι τρισευτυχής: αν όµως 
ακούσω 4& ή 4^; Αν µε βεβαιώσετε ότι έχω 
συµφωνήσει µε το συµπαίκτη µου ότι τώρα το 4ΧΑ 
είναι ποσοτικό αλλάζω αµέσως την αγορά µου - αν 
όχι, πάω να γράψω τα σίγουρα στα ζεύγη.

Προφανώς δεν υπάρχει τέτοια συµφωνία. Όπως πά-
ντα, στο διαγωνισµό παίζουµε µε έναν άριστο, αλλά 
όχι τον σταθερό µας πάρτνερ. 
Μερικοί δεν µπορούν να συµβιβαστούν µε την ιδέα 
ότι «έφαγαν το µπαράζ» -που πάντως τους πληρο-
φόρησε ότι το φύλλο τους, παρά τους 17 πόντους, 
δεν «κολλάει»- και κυνηγούν το όνειρο: 
Σαπουνάκης Α. κοντρ. Με την αγορά µου αφή-

νω όλα τα ενδεχόµενα ανοιχτά. Η συνέχεια όµως 
είναι δύσκολη στην περίπτωση όπου ο σύντροφος 
αγοράσει 4^ ή 4&. Φαντάζοµαι τότε ότι η αγο-
ρά µου 4ΧΑ θα είναι ποσοτική και όχι ερώτηση 
άσσων. Με φιτ σε κάποιο µινέρ θα µπορούσα να 
είχα αγοράσει 4#.
Προκοπίου Γ. κοντρ. Η πιο ευέλικτη αγορά. Μάλ-
λον θα ακούσω κάποιο µινέρ και θ’ αγοράσω τότε 
τις κούπες. Νοµίζω ο συµπαίκτης µου θα καταλά-
βει τι προσπαθώ να του δείξω.

Ίσως, αν είναι υπεράνθρωπος. 

Πρόβληµα 2 Αγορά Βαθµοί Ψήφοι Αναγν.%
 3ΧΑ 10 10 50%
 κοντρ 8 4 35%
 4ΧΑ 6  10%
 πάσο 5  5%

Το δεύτερο από τα πολλά προβλήµατα του διαγωνι-
σµού αυτού όπου το underbid κερδίζει το… λου-
κούµι. Από τη στιγµή που ο σύντροφος δεν αγόρασε 
κοντρ ή 2# οι πιθανότητες να είναι άγραφος και ο 
δεξιά µας να έχει µισφίτ στο χρώµα της παρεµβο-
λής (σόλο ή σικάν κούπα) είναι πολύ µεγάλες. Στην 
πραγµατικότητα αν ο σύντροφος έχει κάποιες αξίες 
τότε έχει χρώµα καρά και όχι φιτ σε πίκες-σπαθιά. 
Άρα επιλέγω να κάνω άµυνα, από τη στιγµή µάλιστα 

 Αγορά Βαθµοί Ψήφοι Αναγν.%
 πάσο 10 12 84%
 3& 6 2 16%

# AK3
$ AJ743
^ 87
& AJ3
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που δεν έχω ικανοποιητική αγορά: το κοντρ δεν συ-
ζητιέται αφού θα ακούσω µάλλον 3^ ενώ το 3& 
θέλει, θεωρητικά και πρακτικά, 5φυλλο χρώµα. 
Αθανασιάδης Α. Πάσο: Παρεµφερές µε το πρό-
βληµα 6 του προηγούµενου διαγωνισµού, µόνο 
που τώρα ο αντίπαλος υποσχέθηκε περισσότερο 
φύλλο. Ο σύντροφος δεν βοήθησε στις πίκες και 
είναι µάλλον απίθανο να έχει τιµωρία στις κούπες. 
Άρα έχει καρά-σπαθιά και αφού δεν είπε κοντρ 
σηµαίνει ότι δεν έχει πολλούς πόντους. ∆εν είµαι 
λάτρης της περιπέτειας και παραιτούµαι.
∆ιονυσόπουλος ∆. Πάσο: Αν και το χέρι µου 
δεν είναι αδύνατο, η κατανοµή είναι ακατάλ-
ληλη για να ξανανοίξω την αγορά. Αν αγοράσω 
ξανά, είναι πιθανό να ανταλλάξω το δικό τους 
µείον µε δικό µου.
Καπαγιαννίδης Θ. Πάσο: Όσα 100ράκια πάρω.
Καραµανλής Φ. Πάσο: Για µισφίτ µοιάζει. Το πιο 
επικίνδυνο είναι να έχει ο δικός µου 5-6 σπαθιά και 
λίγους πόντους αλλά δύσκολο να χάνουµε µανς.
Προκοπίου Γ. Πάσο: Ο συµπαίκτης µου δεν έχει 
τιµωρία στις κούπες (ποιος αντίπαλος δεύτερη 
εναντίον πρώτης θα έκανε κλειδί;) και δεν έχει να 
συναγωνιστεί στις πίκες. Ήσυχο πάσο κι ας χάσω 
κάποιο part-score, δε χάθηκε ο κόσµος. Το ρίσκο 
αν µιλήσω είναι µεγάλο.
Καραµανλής Μ. Πάσο: Εδώ προκύπτει ένα ερώ-
τηµα, έστω ότι λέγαµε κοντρ και ο συµπαίκτης 
αγόραζε 2ΧΑ τι είναι αυτό; Η φυσιολογική απάντη-
ση είναι ότι αυτό θα πρέπει να δείχνει ένα χέρι µε 
µάξιµουµ του πάσο και κάποιο κρατηµατάκι στις 
κούπες, αλλά στην συγκεκριµένη περίπτωση θα 
βόλευε αν το 2ΧΑ είχε την έννοια “έχω τουλάχι-
στον οκτώ φύλλα στα µινέρ”. Αν και είµαστε στην 
πρώτη µανς και δεν είναι πολύ πιθανό να πάθουµε 
καµία µεγάλη καταστροφή θα πάω µε τα κάτω και 
θα πασάρω αφού οι πιθανότητες να “γράψουµε” 
είναι καλές, παρόλο που το να χάσουµε ακόµα και 
κάποια µανς δεν είναι διόλου απίθανο.
Βλαχάκη Μ. Πάσο: Με τον συµπαίκτη να µην έχει 
να αγοράσει κοντρ δεν βλέπω τίποτα καλύτερο. Αν 
έχει κούπες τότε θα βγάλουµε µανς στην άµυνα.
Παπακυριακόπουλος Γ. Πάσο!! Οι αντίπαλοι 
είναι στην δεύτερη οπότε εάν έχω παρτσκόρ και 
τους βάλω µέσα δεν έχω πρόβληµα, τώρα για µανς 
και πάσο στον δικό µου δύσκολο.
Σαπουνάκης Α. Πάσο: Ο σύντροφος αν και µοιά-
ζει να είναι κοντός στην κούπα δεν αγόρασε. Επο-
µένως είναι αδύνατος και µάλλον κοντός και στην 
πίκα. Αν και µοιάζει να έχουµε φιτ στο σπαθί θα 
δοκιµάσω να αµυνθώ.
Λιαράκος Σ. Πάσο: Μπας και χάνω τα 5 σπα-
θιά; Τον αµφίβολο συναγωνισµό; Με σύντροφο 
που ούτε ένα 2# δεν ήταν ικανός να πει καλά 
είµαστε εδώ.
Στους µειοψηφούντες πάντως –που ήταν λιγοστοί- 
δεν πέρασε καθόλου από το νου τους η ιδέα του 
πάσο: 

Κιαρούτζι Φ. 3&: ∆είχνει ακριβώς το χέρι που 
έχω (όχι min και unbalanced). Αν υπάρχει µανς 
πρέπει να είναι στα 5 σπαθιά. Εξαρτάται αν ο συ-
µπαίκτη έχει καρά ή σπαθιά.
Αν όµως έχει καρά θα γράψουν οι άλλοι.
Ρούσσος Γ. 3&: Τι άλλο;

Είναι αξιοσηµείωτο ότι όσοι απαντάνε έτσι είναι, 
συνήθως, µειοψηφία! 

Πρόβληµα 3

Η διανοµή δηµιούργησε θεωρητικό προβληµατισµό 
και συνεπώς ο κυριότερος στόχος του διαγωνισµού 
αυτού επιτεύχθηκε. Θεωρητικά το κοντρ εκ µέρους 
µας είναι τιµωρίας όταν ο δεξιά αντίπαλος –µετά από 
κοντρ νταπέλ του συµπαίκτη µας- αλλάξει το χρώµα 
του ανοίγµατος (για να καλύψουµε τις περιπτώσεις 
που δεξιά αγοράσει ένα πολύ αδύνατο 4φυλλο ή 
–γιατί όχι- κάνει ψυχίκ). Όµως αυτό ισχύει όταν η 
αγορά του γίνεται χωρίς πήδηµα. Τώρα, που δεξιά 
έχει δείξει µακρύ και καλό χρώµα είναι απίθανο να 
έχουµε εµείς τιµωρία (και ο σύντροφος να έχει κοντρ 
νταπέλ) άρα το κοντρ είναι απλά συναγωνιστικό.

Σαπουνάκης Α. Κοντρ: Μετά την αγορά µου µε 
πήδηµα του αντιπάλου το κοντρ είναι συναγωνι-
στικό χωρίς 4φυλλο πίκα.
Καραµανλής Φ. Κοντρ: Τι άλλο; ∆εν τίθεται θέµα 
να είναι τιµωρίας και περιγράφει το χέρι πολύ 
καλά. Αν µείνει ο πάρτνερ τόσο το καλύτερο.
Αθανασιάδης Α. Κοντρ: ∆εν ξέρω τι ακριβώς 
υπόσχοµαι αλλά πρέπει κάπως να δείξω τη δύναµη 
που έχω. Σπαθιά υποτίθεται ότι έχει ο σύντροφος 
λόγω του κοντρ ντ’ απέλ, θα καταλάβει ότι δεν 
µπορώ να έχω και εγώ. Ας αποφασίσει εκείνος για 
τη συνέχεια.
Κιαρούτζι Φ. Κοντρ: Αν ο συµπαίκτης έχει σπαθιά, 
θα πασάρει για τιµωρία, και, αν πάνε στις κούπες, 
θα κοντράρω εγώ.
Σκουλαρίκης Φ. Κοντρ: Κυρίως λόγω ζευγών, 

 Αγορά Βαθµοί Ψήφοι Αναγν.%
 κοντρ 10 8 42%
 3^ 8 4 42%
 3$ 5 1 11%
 3ΧΑ 5 1 0%
 πάσο 5  5%

δεν µπορώ να αφήσω να µου παίξουν 3& όταν 
είναι µάλλον βέβαιο ότι διαθέτω πλειοψηφία πό-
ντων. Ελπίζω µόνο να είµαι στο ίδιο µήκος κύµατος 
µε το συµπαίκτη (ότι δηλαδή το κοντρ µου δείχνει 
φύλλο και όχι τιµωρία).
Λιαράκος Σ. Κοντρ: Και ότι καταλάβει

Μερικοί πάντως φοβούνται ότι… δεν καταλαβαίνει 
και αγοράζουν διαφορετικά:
∆ιονυσόπουλος ∆. 3^: Πιστεύω ότι θα υπάρχει 
διάσταση απόψεων εδώ, αν το κοντρ από τη µεριά 
µας είναι τιµωρίας ή negative. Αν ήταν negative 
θα ήταν σίγουρα η ενδεδειγµένη αγορά, όµως, 
για τα δικά µου δεδοµένα, είναι τιµωρίας. Έχοντας 
λοιπόν αρκετές πιθανότητες να  βρω φιτ, κυρίως 
λόγω του µήκους των κουπών µου, αγοράζω το 
µίζερο 4φυλλο µου.
Παπακυριακόπουλος Γ. 3^: θα ήθελα το κοντρ 
να είναι take out αλλά πιστεύω πως θέλει σαφέ-
στατη συνεννόηση. Τέλος πάντων θα πω 3^ χωρίς 
να το υποστηρίζω και φανατικά.
Προκοπίου Γ. 3^: Πολύ θα ήθελα το κοντρ να 
ήταν συναγωνιστικό.
Σπιτιέρης Α. (αναγν.) 3^. Θέλουµε εµείς να είµα-
στε οι εκτελεστές και σίγουρα να συναγωνιστού-
µε….Επίσης αφήνουµε χώρο στον συµπαίκτη µας 
για 3$, οπότε θα πούµε 3ΧΑ.

Το 3^ είναι µια αξιοπρεπής αγορά. Τα παρακάτω 
όµως είναι overbid του θανατά!
Καραµανλής Μ. 3$: Θα επιλέξω την πολύ περι-
γραφική αγορά 3 κούπες που εκτός από διάθεση 
για µανς δείχνει και κράτηµα στις κούπες.
Βλαχάκη Μ. 3ΧΑ: Αν κρατάµε σπαθί µάλλον 
πρέπει να εκτελέσει η ∆ύση. Η πολλή φλυαρία στα 
ζεύγη δεν µ’ αρέσει.

Πρόβληµα 4

 Αγορά Βαθµοί Ψήφοι Αναγν.%
 3& 10 6 35%
 2ΧΑ 9 5 25%
 2& 8 2 10%
 3# 7 1 15%
 3ΧΑ 5  5%
 4# 5  5%
 3^ 5  5%
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^ 10 
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Σίγουρα δεν θα ήµουνα µε την, ισχνή έστω, πλει-
οψηφία σε αυτό το πρόβληµα. Από τις πολλές, µη 
απόλυτα ικανοποιητικές, εναλλακτικές νοµίζω ότι 
το Jump shift στο 3φυλλο ξεγελάει περισσότερο τον 
σύντροφο ως προς την εικόνα του χεριού που έχου-
µε, µε απρόβλεπτες συνέπειες. Το ιδανικό, βέβαια, 
είναι να παίζεις κάποια σύµβαση, όπως αναφέρουν 
παρακάτω ο Μίλτος και ο Φώτης.

Προκοπίου Γ. 3&: ‘Ώστε στα 3^ να πω 3#. 
Βέβαια µετά ο συµπαίκτης θα µε περάσει για σόλο 
καρό µε τους κινδύνους που αυτό συνεπάγεται. 
Ωστόσο τα 2ΧΑ ως εναλλακτική λύση δε µου αρέ-
σουν καθόλου.
Σαπουνάκης Α. 3&: Με δυο λιµά καρά αποφεύ-
γω την αγορά 2ΧΑ οπότε αναγκαστικά θα αγοράσω 
µε πήδηµα το τρίφυλλο.
Κιαρούτζι Φ. 3&: ∆εν έχω 4φυλλο αλλά έχω δύ-
ναµη. Έχω πρόβληµα µόνο αν ο συµπαίκτης µου 
δώσει φιτ στα σπαθιά, αλλά αν αγοράσει 3 καρά ή 
κούπες τώρα θα πω 3 πίκες.
Παπακυριακόπουλος Γ. 3&: Jump shift στο 
3φυλλο, µετά την 1#. Στο 3ΧΑ θα µείνω, στο 3$ 
θα πω 3#.

Μου θυµίζεις βιβλίο του Laurence. Εξετάζεις µόνο 
τις περιπτώσεις που σε βολεύουν… 
Ρούσσος Γ. 2ΧΑ: ∆είχνω  τους  πόντους  µου  και 
αφήνω και αγοραστικό χώρο.  Αν ο σύντροφος  δεν 
έχει ούτε 5# ούτε 3$ θα έχει καρά.
Αθανασιάδης Α. 2ΧΑ: Με το βιβλίο…. Και βλέ-
πουµε.
Καραµανλής Μ. 2ΧΑ: Οι λάτρεις του gazzili θα 
σκάσουν χαµόγελο όταν δουν αυτό το πρόβληµα, 
Χωρίς αυτή τη σύµβαση που οµολογουµένως 
κολλάει απόλυτα σε αυτή την περίπτωση θα προ-
τιµήσω να µην πω ψέµατα για την κατανοµή µου, 
αγοράζοντας 2ΧΑ.
Αγγελόπουλος Π. 2ΧΑ: Αυτή είναι η φυσική µου 
δήλωση. Σίγουρα υπάρχει η εναλλακτική 3 πίκες, 
αλλά νοµίζω µόνο σε διαγωνισµό αγορών...
Σκουλαρίκης Φ. 2ΧΑ: Καταρχήν, κάτι τέτοια 
χέρια υπάρχουν για να αιτιολογούν τις ποικίλες 
συµβάσεις. Χωρίς αυτές, στο απλό φυσικό είτε θα 
πεις 2ΧΑ είτε θα πεις 3# (που δεν είναι κακό, ίσως, 
µε τόσους Άσους). ∆ιάλεξα το ΧΑ κυρίως λόγω της 
ποιότητας των κουπών µου και των γρήγορων 
µπαζών. Από την άλλη, οι δήθεν “τεχνικές” αγορές 
τύπου 2& κατά τη γνώµη µου πιο πολλά προβλή-
µατα δηµιουργούν σε ένα ζευγάρι παρά λύνουν.

Ας δούµε και τους οπαδούς των δυο άλλων εναλλα-
κτικών που αναφέρεις: 
∆ιονυσόπουλος ∆. 3#: Υπάρχουν πολλοί παρά-
γοντες που συνηγορούν στο να κάνουµε την «πα-
ρασπονδία» και να δώσουµε φιτ µε 3φυλλο: Πολύ 
καλή ποιότητα ατού, αδυναµία στα καρά για χωρίς 
ατού, όπου επίσης, σε χρωµατιστό συµβόλαιο, αν 
µας «φορτσάρουν» θα κόψει το κοντό χέρι. Επι-

 Αγορά Βαθµοί Ψήφοι Αναγν.%
 2& 10 6 26%
 1ΧΑ 8 4 37%
 2^ 6 2 5%
 2$ 6 1 5%
 πάσο 6 1 26%

πλέον, ίσως είναι καλύτερα το τελικό συµβόλαιο να 
το εκτελέσει ο σύντροφος, για να είναι προστατευ-
µένα τα ενδεχόµενα ονέρ του στα µινέρ.
Βλαχάκη Μ. 2&: Έχει πολλά κοντρόλ το χέρι για 
να αγοράσω 2ΧΑ.
Καραµανλής Φ. 2&: ∆ύσκολο χέρι στο φυσικό 
αλλά ο δικός µου θα επαναφέρει και µε 4φυλλο 
σπαθί και 2φυλλο κούπα. Χάνει µόνο αν τον βρω 
µε 4φυλλο σπαθί, σόλο κούπα και πολύ αδύνατο. 
Στο 2$ λέω 3# και αποφασίζει εκείνος.

Πρόβληµα 5

Πουρναράς Τ. (αναγν.) 2&. Μ’ αυτά που έστρω-
σα.... ∆ε δίνω φιτ - το 1$ µπορεί και να είναι 
3φυλλο.
Βρούστης Β. 2&: ∆εν ξέρω γιατί δεν ξεκίνησα µε 
1 χωρίς ατού ώστε να µην έχω αυτό το πρόβληµα, 
τώρα το µία κούπα µπορεί να είναι ακόµα και µε 
3φυλλο του συµπαίκτη µου αν είναι αδύναµος 
οπότε δεν θα πω 2 κούπες.

Ας δούµε και την δεύτερη επιλογή (1η των αναγνω-
στών): 
Λιαράκος Σ. 1ΧΑ: ∆εν θα έπρεπε από τον προη-
γούµενο γύρο να είχαµε αγοράσει 1ΧΑ; αλλά ποτέ 
δεν είναι αργά!! 
Καπαγιαννίδης Θ. 1XA: Γιατί δεν το αγόρασα 
κατευθείαν;

Έλα ντε. ∆εν ξέρω για το Μπριτζ, αλλά στο Σκάκι αν 
δεν µπορείς να προβλέψεις µια κίνηση µετά καλύτε-
ρα να αλλάξεις άθληµα. Οι άλλες επιλογές:
Σαπουνάκης Α. 2^: Η αγορά 2& δείχνει καλύ-
τερο χρώµα ενώ η αγορά 1ΧΑ καλύτερο κράτηµα.
Βλαχάκη Μ. 2^: Νοµίζω ότι στις οµάδες άλλη 
µια προσπάθεια αξίζει.
Κουκουσέλης Α. (αναγν.) πάσο. Γιατί δεν είπαµε 
1ΧΑ και είπαµε κοντρ; Εµείς φταίµε που θα παίζου-
µε στο 3-3.
Παπακυριακόπουλος Γ. πάσο: Είµαι σαφέστατα 
οπαδός όποτε µπορώ να λέω 1ΧΑ να το λέω για 
να µην έχω τέτοια προβλήµατα. Τώρα ότι και να 
κάνω µπορεί να είναι λάθος, µάλλον λοιπόν τείνω 
στο πάσο, αλλά εάν θέλω να σπρώξω θα πω 2$ 
παίζοντας στο 3-3 µε Jxx-Jxx-109xx-Qxx.
Σκουλαρίκης Φ. 2$: Το πάσο είναι λίγο για 2η 
και οµάδες, και η µόνη ενθαρρυντική κίνηση που 
µπορώ να σκεφτώ έχει ένα ατού λιγότερο απ’ όσα 
πρέπει. Τι να κάνουµε - στη ζωή δεν µπορούµε να 
τα έχουµε όλα.

Πρόβληµα 6

Πάλι δεν θα είµαστε τυπικοί, όποια απάντηση και να 
διαλέξουµε καθώς: 1) για να πούµε 2& (κοντρ και 
µίληµα) δεν έχουµε το κατάλληλο χρώµα. 2) για να 
πούµε 1ΧΑ οβερµπιντάρουµε κατά µέσο όρο 2 πό-
ντους.  3) για να πούµε 2$ «κλέβουµε» µια κούπα 
και 4) για να κάνουµε κιουµπίντ χρειαζόµαστε, 
επίσης, περισσότερους πόντους. Στο πάνελ πλειο-
ψήφησε η αγορά 2& που λέει το µικρότερο ψέµα, 
λιµιτάροντας συγχρόνως το χέρι. 

Προκοπίου Γ. 2&: Το µη χείρον. Ωραίο κοντρ είπα 
αρχικά και τώρα άντε να ξεµπλέξω. Για 1ΧΑ είναι 
πολύ αργά αφού θα δείχνει πια 19-20 πόντους
Αθανασιάδης Α. 2&: Προς το παρόν δείχνω το 
φύλλο µου (κοντρ και µίληµα = 16+) και περιµένω 
τις εξελίξεις. ∆εν λέω 1ΧΑ γιατί α) θα δείξω 18-19, 
β) µπορεί να πρέπει να παίξει το ΧΑ εκείνος, γ) αν 
ήταν να πω ΧΑ ας έλεγα 1ΧΑ αντί για κοντρ. ∆εν βο-
ηθάω στις κούπες γιατί µπορεί να έχει και εκείνος 
3φυλλη κούπα και αγόρασε µόνο από υποχρέωση 
να βγάλει το κοντρ.
Κιαρούτζι Φ. 2&: Ο συµπαίκτης δεν έχει πάρα 
πάνω από 7 HCP. ∆εν µπορώ να πω 1 ΧΑ (δείχνει 
18+) και το καλύτερο είναι να δείχνω 16+ µε 
5φυλλο σπαθί. Αν ο συµπαίκτης δεν είναι MIN θα 
ξαναµιλήσει και µε 5φυλλο κούπα θα πάµε µανς.
Ρούσσος Γ. 2&: Με την αγορά 2& και µε δεδοµέ-
νο τα 3φυλλο κούπα   δείχνω και τους πόντους µου.

 Αγορά Βαθµοί Ψήφοι Αναγν.%
 κοντρ 10 5 25%
 3ΧΑ 9 5 50%
 4& 7 1 5%
 4# 6 1 5%
 6  ̂ 6 1 0%
 4ΧΑ 6 1 0%
 4$ 6  10%
 4  ̂ 6  5%

# ΚQ10 
$ AQ9842 
^ K62 
& A

B

N
A∆

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

ÏìÜäåò- üëïé óôç äåýôåñç

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος 
   1^
κοντρ πάσο 1$ πάσο
;

B

N
A∆

ÏìÜäåò- üëïé óôç äåýôåñç

# Q54 
$ AK4 
^ A6 
& A10743
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Ο Νότος πρέπει να έχει πολύ φρικτή κατανοµή για 
να αγοράσει 3# στη δεύτερη έχοντας περάσει 
πάσο και χωρίς KQ10 στο χρώµα.  Έτσι πολλοί από το 
πάνελ, µε το δίκιο τους ίσως, φοβήθηκαν να συνεχί-
σουν πάνω από τα 3ΧΑ, «βλέποντας τα χρώµατα να 
σπάνε πολύ άσχηµα και την τσάκα πίκα πολύ πιθανή. 
Αυτό παρότι το χέρι τους έχει φιτ και είναι κατάλληλο 
για σλεµ ακόµα και απέναντι σε πασαρισµένο σύ-
ντροφο. Η πλειοψηφία πάντως αποφάσισε να κάνει 
προσπάθεια και έτσι υποβίβασα λίγο την αγορά 3ΧΑ 
που ισοψήφησε στην 1η θέση. 

Σκουλαρίκης Φ. 3ΧΑ: Ωραία: και έτσι δεν θα προ-
λάβουµε να δώσουµε το φιτ. Όµως ο συµπαίκτης 
είναι πασαρισµένος, 3φυλλο φιτ κούπα αποκλεί-
εται και ο κίνδυνος κοφτής πίκα σε χρωµατιστό 
συµβόλαιο είναι ορατός.... Αν ο συµπαίκτης δεν 
έχει κοντρόλ σπαθί µάλλον θα έχει καλά καρά 
και πιθανώς ακόµα και το Κ κούπα (π.χ. xx- Kx-
AQxxxx-xxx).
Σαπουνάκης Α. 3ΧΑ: Ο σύντροφος πρέπει να έχει 
κάποιο µήκος και ίσως κράτηµα στο σπαθί.
Προκοπίου Γ. 3ΧΑ: Πώς ξύπνησε ξαφνικά ο Ν και 
µάλιστα στη δεύτερη; Έχει δύο Άσους, τετράφυλ-
λη κούπα; Σε κάθε περίπτωση δε µ’ ενδιαφέρει 
και αγοράζω στα σίγουρα. Χάνω το σλεµ αν βρω 
απέναντι ^AQ, $Κ και δεν παίρνουν οι αντίπαλοι 
τσάκα πίκα αλλά τουλάχιστον τότε τα 3ΧΑ θα είναι 
τραβηχτά. Οποιοιδήποτε από τους παραπάνω 
πόντους λείπουν θα µετατρέπονται σε δεύτερο 
κράτηµα στο σπαθί.
Καπαγιαννίδης Θ. 3XA: Μάντεψα;

Κατά τη γνώµη µου και σύµφωνα µε το περίφηµο 
ρητό του Hamman, ναι. Όµως οι περισσότεροι είχαν 
άλλη άποψη:
Καραµανλής Μ. Κοντρ: Τα 3ΧΑ τα αποκλείω 
εύκολα και 4$ µε τόσο κακό χρώµα, όταν από 
πίσω µου µάλλον καραδοκεί κάποιο πεντάφυλλο 
θα ήταν εγκληµατικό. Κοντρ (όχι τιµωρίας) λοιπόν 
και βλέπουµε...
Αθανασιάδης Α. Κοντρ: Περιγράφει άραγε ακρι-
βώς το χέρι µου; Φύλλο πολύ έχω, 3φυλλη βοήθεια 
στα καρό έχω αλλά δείχνει και τα καλά κρατήµατα 
στις πίκες; Ή µήπως η αγορά του Νότου, που πάσα-
ρε αρχικά και τώρα θυµήθηκε ότι έχει να πει 3# 
στη δεύτερη προϊδεάζει για ανώµαλες κατανοµές 
και πρέπει να δηλώσω 3ΧΑ;
Κιαρούτζι Φ. Κοντρ: Με 29 HCP στον άξονα 
πρέπει να κάνουµε προσπάθεια για σλεµ. Μετά 
από απάντηση: α) 4&: θα δώσω φιτ στα καρά 
(forcing). β) 4^ ή 4$: θα ρωτήσω τους άσσους.
Βλαχάκη Μ. Κοντρ: Πολύ δύσκολη απόφαση αλλά 
δεν θέλω να καταδικάσω το χέρι αγοράζοντας 3ΧΑ 
µόνο και µόνο επειδή µπορεί να πέσει τσάκα στις 
πίκες. Στην πιθανή αγορά σε µινέρ του συµπαίκτη 
θα δοκιµάσω τις 4$.
…και εγώ νόµιζα ότι θα κάνεις προσπάθεια για 
σλεµ στα καρά.

∆ιονυσόπουλος ∆. 4&: Ο σύντροφος έχει κάθε 
λόγο να το εκλάβει σαν φυσικό, έχω όµως στη συ-
νέχεια όλο το χρόνο να διορθώσω τα πράγµατα και 
ταυτόχρονα δηµιουργώ και τη µόνη προοπτική για 
να µάθω για τον πολύτιµο ρήγα κούπα…
Τσαπίνος Γ. (αναγν.) 4&. ∆εν το χαραµίζω το χέρι 
αυτό για να κλείσω την αγορά στα 3ΧΑ. Θα προ-
χωρήσω για σλεµ στις κούπες ή στα καρά και ας 
µπω µέσα.
Λατουσάκης Ν. (αναγν.) 4$. ∆είχνω το εξάφυλλό 
µου και δύναµη. Τα ΧΑ τα φοβάµαι µε σόλο σπαθί.
Παπακυριακόπουλος Γ. 4ΧΑ: Άσσοι και ονειρεύ-
οµαι να καταλήξω στα 6ΧΑ.
Ρουσσέας Β. (αναγν.) 4#: δείχνω ένα πολύ δυνα-
τό χέρι. µε επαναδήλωση 5 κούπες. Αν ο συµπαί-
κτης έχει Κ κούπα και Α καρό µπορεί να πάει τις 6. 
Με ΑQ καρό τα 6^. 
Λιαράκος Σ. 6^: Κι αν βρουν την σωστή αντάµ 
(κούπα πιθανώς) χάσαµε.

Πρόβληµα 7

 Αγορά Βαθµοί Ψήφοι Αναγν.%
 2# 10 7 10%
 3$ 8 2 20%
 4# 7 2 30%
 3# 7 1 20%
 2ΧΑ 6 1 0%
 κοντρ 6 1 10%
 3XA 6  10%

Λιαράκος Σ. 2#: οι αντίπαλοι έχουν φιτ (είτε 
κούπα είτε σπαθί). ∆εν θα κονοµήσουµε µε την 
άµυνα.
Σκουλαρίκης Φ. 2#: Μετά τις πρόσφατες εξελί-
ξεις οι 12 πόντοι µου έγιναν 10: η Q κούπα προφα-
νώς δεν µετράει, τα 3 λιµά καρά είναι το χειρότερο 
δυνατό, και έτσι σεµνά-σεµνά εισηγούµαι ότι δια-
θέτω λίµιτ βοήθεια µε 3φυλλο πίκα.

Η παρέα που κάνει προσπάθεια έχει πολλούς τρό-
πους στη διάθεσή της:
Προκοπίου Γ. 3#: ∆εν αγοράζω 4# αλλά και 
δεν το υποβιβάζω στις 2#. Πάντως δεν είµαι πολύ 
αισιόδοξος και θα ζητήσω κάτι παραπάνω από το 
συµπαίκτη µου για τη µανς.
Λατουσάκης Ν. (αναγν.) 3#. Θέλω να κάνω 
κάποιο θόρυβο µε το χέρι που προσφέρω στον 
ανοίξαντα...
Βλαχάκη Μ. 3$: Με 5 πίκες και 4 καρά στον συ-
µπαίκτη δεν κοντράρω.
Παπακυριακόπουλος Γ. 3$: Εάν πει 3ΧΑ πάσο, 
εάν πει 3# θα πω 4 κι όσες βγουν.
Σπιτιέρης Α. (αναγν.) 3$. Αν είχε να τιµωρήσει ο 
σύντροφος θα το έκανε… Αλλά δεν απαγορεύεται 
να έχει κράτηµα στις Κούπες…..
Καπαγιαννίδης Θ. 2ΧΑ. 

Παρά το «άνοιγµα απέναντι σε άνοιγµα» λίγοι είναι 
αυτοί που δήλωσαν τη µανς απευθείας:
Σπανός Χ. (αναγν.) 3ΧΑ. Με πολύ οµαλή κατανο-
µή, µε όλους σχεδόν τους πόντους της άµυνας στο 
Νότο, µε κράτηµα καρό του συµπαίκτη και κούπα 
από εµένα θα προτιµήσω τα ΧΑ κι ας έχω φιτ στην 
πίκα
Αγγελόπουλος Π. (αναγν.) 4#. Οµάδες και στη 
δεύτερη, η αγορά της µανς είναι επιβεβληµένη.
Αθανασιάδης Α. 4#: Προσωπικά θα τις είχα δη-
λώσει ήδη από την προηγούµενη φορά που ήταν 
να µιλήσω (αντί να πασάρω τα 2^) … Πολλά 
καρό έχει αυτή η διανοµή. Η Ανατολή έχει αρκετά 
γιατί κόντραρε, ο Νότος άλλα τόσα γιατί έµεινε και 
ο Βορράς, που διασκεδάζει εκµεταλλευόµενος την 
ευνοϊκή κατάσταση των µανς, αµφιβάλλω αν έχει 
περισσότερα από ένα. Αν τελικά παίξουµε 4# ελ-
πίζω να µη γίνει ^Α, ^x τσάκα, κούπα στον $Α 
και ^x τσάκα.
Καραµανλής Μ. 4#: Οι αντίπαλοι µάλλον την 
σκαπουλάρανε πάλι, δεν πειράζει παρόλα αυτά η 
µανς θα είναι καλή και λόγος να ψάξουµε για κάτι 
παραπάνω κανένας οπότε 4 πίκες.

Υπάρχουν όµως και αυτοί που δεν νοµίζουν ότι οι 
αντίπαλοι «την σκαπουλάρανε»:
Ρούσσος Γ. Κοντρ: οι  αντίπαλοι µοιάζει  να παί-
ζουν  στο  4-3.   Ο  σύντροφος έχει την δυνατότη-
τα να φύγει ή να βάλει εκείνος τα 3ΧΑ.
Τζιρτζιλάκης Σ. (αναγν.). Κοντρ: Ή θα παµε 
στη µανς στις πίκες ή θα παίξουµε δυο κούπες 
κοντρέ. 

# AK9 
$ Q92 
^ 987 
& K832

B

N
A∆

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος
 πάσο 1# κοντρ
σιρκοντρ 2^ κοντρ πάσο
πάσο 2$ πάσο πάσο
;

ÏìÜäåò – ÁÄ óôç Äåýôåñç

Άλλο ένα πρόβληµα που οι περισσότεροι πήγαν µε 
τα κάτω και είναι αλήθεια ότι 12ποντο χέρι οµαλής 
κατανοµής, µε την Ντάµα κούπα υποβιβασµένη, δεν 
εµπνέει για απευθείας δήλωση µανς. Βέβαια, µεταξύ  
του αισιόδοξου 4# και του «ήσυχου» 2# υπάρχει 
ολόκληρο το επίπεδο 3 που µπορούµε να χρησιµο-
ποιήσουµε. 

Καραµανλής Φ. 2#: Τι άλλο; Με 12 που µοιά-
ζουν µε 10 και 3φυλλο φιτ περιγράφει το χέρι πολύ 
καλά. Ο δικός µου είναι µάλλον 5242 και αν έχει 
extras θα προχωρήσει µόνος του.
Σαπουνάκης Α. 2#: Αγορά που πασάρεται αλλά 
είναι πολύ ενθαρρυντική. ∆εν µου αρέσουν οι 
πλευρικές αξίες µου και η κατανοµή µου. Αν ο σύ-
ντροφος δεν είναι τελείως αδύνατος θα συνεχίσει 
οπότε µπορώ τελικά να προτείνω και 3ΧΑ.
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Απαντήσεις 54ου διαγωνισµού

Πρόβληµα 8 άλλη µεριά, οι πιθανότητες να περισσεύει ή να δη-
µιουργείται µε την αντάµ κουπένια µπάζα δεν είναι 
µεγάλες, ενώ στο καρό µπορεί να παίρνει τσάκα ο 
συµπαίκτης στο 2ο γύρο (αν έπαιρνε στον πρώτο 
µάλλον θα είχε κοντράρει). 
Καπαγιαννίδης Θ. Καρό. Μπας και κόβει ο σύ-
ντροφος το 2ο
Σκουλαρίκης Φ. Καρό: Καταρχήν οι προοπτικές 
µου για 2η λεβέ είναι εξαιρετικές: είτε µια κούπα, 
είτε ένα σπαθί, είτε ένα καρό αν κόβει ο συµπαί-
κτης το 2ο. Όµως ο αντίπαλος που είπε 6# 99% 
δεν χάνει κούπα, και έτσι προτιµώ να βγω το καρό 
µου αποθέτοντας τις ελπίδες µου στα µινέρ.
Βλαχάκη Μ. Καρό: Οι πιθανότητες λένε ότι δεν 
περνάει δεύτερη κούπα. Με το καρό υπάρχει ελ-
πίδα να κόβει ο συµπαίκτης.
Σπανός Χ. (αναγν.) Καρό. Σχεδόν σίγουρα υπάρχει 
κοντρόλ Α’ γύρου στις κούπες. ∆ε θα βγω κάτω από 
το Κ σπαθί, ούτε και ατού. Εποµένως καρό, στο 
οποίο υπάρχουν και πιθανότητες ο συµπαίκτης να 
είναι κοντός και να κόβει στο Β’ γύρο.
Παπακυριακόπουλος Γ. Καρό: Με σκοπό να 
δώσω τσάκα καρό στον συµπαίκτη. το σπαθί δεν 
µοιάζει να χάνεται. Εξάλλου τους έσπρωξα µόνος 
στις 6#, τώρα πρέπει να τους βάλω µέσα.

Αν το σπαθί δεν χάνεται τους έχεις ήδη µέσα.
Ρούσσος Γ. $4: µε πειθαρχηµένο  σύντροφο, 
που δεν ανοίγει weak-two µε 7φυλλα, πάντα 
κούπα. Εξάλλου σπαθί το αποκλείω και η πι-
θανότητα το σόλο καρό να είναι στα χέρια του 
δικού µου είναι 1 στις 3.
Προκοπίου Γ. $4. ∆εν είναι απίθανο οι 4 κούπες 
των αντιπάλων να πέφτουν 2-2. Αγόρασαν υπό 
ισχυρή πίεση. Βγαίνοντας καρό είναι σα να βάζω 

όλα µου τα αβγά σε ένα καλάθι. Αν µπαίνει µέσα 
µε αντάµ στο σπαθί και την κάνω θα µε κλείσουν 
µετά φυλακή.
Καραµανλής Μ. Κούπα: … και λόγω του ότι οι 
αντίπαλοι πήγαν “σπρωχτοί” στο σλεµ θα επιλέ-
ξω να µην ρισκάρω να δώσω κάποια µπάζα στον 
εκτελεστή που δεν δικαιούται ενώ ανάµεσα στην 
επιλογή κούπα ή καρό η κούπα πιστεύω ότι είναι 
αρκετά καλύτερη, λόγω του ότι ο συµπαίκτης εκ 
των πραγµάτων δεν µπορεί να έχει πολλά ατού 
πάνω του, πράγµα που κάνει το σόλο καρό αρκετά 
µικρής πιθανότητας ενδεχόµενο.
Κιαρούτζι Φ. $4: Ο συµπαίκτης έχει ή σόλο ή 
2φυλλο πίκα. Οι πιθανότητες να έχει σόλο καρό 
είναι πολύ µικρές. Κάνω αντάµ µικρή κούπα ελπί-
ζοντας οι κούπες να είναι 2-2. Έτσι ο εκτελεστής 
πρέπει να σκαρτάρει την χανόµενη κούπα στα 
καρά και δε θα προλάβει …
Αθανασιάδης Α. #Α: ∆εν ξέρω τι ήταν εκείνο 
που µε ώθησε να αγριέψω την αγορά και να τους 
στείλω στις 6#, αλλά τώρα πρέπει να βρω από 
πού θα έρθει η δεύτερη λεβέ που χρειαζόµαστε 
και κάθε έξοδος έχει τη λογική της... Επιπλέον 
αποφεύγω την ακραία περίπτωση να βρεθώ κλει-
σµένος όταν πάρω χέρι µε τον #Α.

Ο Φίλιππος Καραµανλής που µας έστειλε τις 
απαντήσεις του από την Αµερική, κέρδισε µε ευ-
κολία τον διαγωνισµό, πετυχαίνοντας 76 βαθµούς 
στους 80. Θα τον έχουµε µαζί µας στο πάνελ στο 
επόµενο τεύχος. Οι 10 πρώτοι του 54ου διαγωνι-
σµού: 1) Καραµανλής Φ. 76 2) Χωλίδης ∆. 73 3/4) 
Ιγγλέση Λ., Καραµανλή Α.72 5) Χαζηράκης Μ.71 
6/7) Κιαρούτζι Φ., Πουρναράς Τ. 70 8/9) Κουκου-
σέλης Α. Μελισσουργάκης Γ 69 10) Κότσης Γ. 68. 

 Αγορά Βαθµοί Ψήφοι Αναγν.%
 ^x 10 9 63%
 $x 7 2 11%
 #A 7 2 16%
 &x 6 1 11%

# Α
$ Q94
^ 765432
& K53

B

N
A∆

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος
  2$ 2#
5$ 5# πάσο 6#
πάσο  

ÏìÜäåò – BN óôç Äåýôåñç

Πάνελ 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Αθανασιάδης Α. 3ΧΑ πάσο κοντρ 2ΧΑ 2& κοντρ 4# #Α
2 Βλαχάκη Μ. κοντρ πάσο 3ΧΑ 2& 2^ κοντρ 3$ ^x
3 Βρούστης Β. 3ΧΑ πάσο κοντρ 2ΧΑ 2& 3ΧΑ 2# #Α
4 ∆ιονυσόπουλος ∆. 3ΧΑ πάσο 3^ 3# 2& 4& 2# ^x
5 Καπαγιαννίδης Θ. 3ΧΑ πάσο 3^ 3& 1ΧΑ 3ΧΑ 2ΧΑ ^x
6 Καραµανλής Μ. 3ΧΑ πάσο 3$ 2ΧΑ 1ΧΑ κοντρ 4# $x
7 Καραµανλής Φ. 3ΧΑ πάσο κοντρ 2& 1ΧΑ κοντρ 2# ^x
8 Κιαρούτζι Φ. κοντρ 3& κοντρ 3& 2& κοντρ 2# &x
9 Λιαράκος Σ. 3XA πάσο κοντρ 3& 1ΧΑ 6^ 2# ^x
10 Παπακυριακόπουλος Γ. 3XA πάσο 3^ 3& πάσο 4ΧΑ 3$ ^x
11 Προκοπίου Γ. κοντρ πάσο 3^ 3& 2& 3ΧΑ 3# ^x
12 Ρούσσος Γ. 3ΧΑ 3& κοντρ 2ΧΑ 2& 4# κοντρ $x
13 Σαπουνάκης Α. κοντρ πάσο κοντρ 3& 2^ 3ΧΑ 2# ^x
14 Σκουλαρίκης Φ. 3ΧΑ πάσο κοντρ 2ΧΑ 2$ 3ΧΑ 2# ^x

Ίσως το πιο δύσκολο πρόβληµα του διαγωνισµού 
αυτού. Από τα τέσσερα χρώµατα όπου µπορούµε να 
κάνουµε αντάµ προσωπικά θα εξαιρούσα το σπα-
θί, αφού είναι πολύ κρύο να κάνουµε αντάµ κάτω 
από την πιθανότερη λεβέ του µέσα που βλέπουµε, 
όπως και τον #Α, αφού είναι πολύ ακραίο να κλει-
στούµε (ο αντίπαλος δεν έχει επικοινωνίες να κάνει 
elimination πριν παίξει ατού, γιατί δεν περνάνε πολ-
λά καρά). Από τις υπόλοιπες 2 ισάξιες επιλογές κλίνω 
υπέρ της κούπας γιατί: 1) οι αντίπαλοι πήγαν κάπως 
σπρωχτά στο σλεµ (ίσως ο Νότος περίµενε αγορά 
θυσίας στις 7$ β) Από την αγορά ο σύντροφος είναι 
πιο πιθανό να είναι σόλο στα ατού παρά στα καρά. 
∆ιονυσόπουλος ∆. ̂ 7: Με τον κίνδυνο, αν χάνω 
τη κουπένια µπάζα µου να φανώ ηλίθιος. Από την 
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∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος
1& 3# πάσο πάσο
; 

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος
 πάσο 1& 1#
; 

Πρόβληµα 1

# J987
$ -
^ Q1054
& AK1096

B

N
A∆

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος

 2$* πάσο 4$
;

Πρόβληµα 2

# AK6
$ AJ1098
^ 9
& KQ97

B

N
A∆

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος
  πάσο πάσο 
1$ 3# 4$ 4#
;

ÏìÜäåò – AÄ óôç äåýôåñçÏìÜäåò – üëïé óôçí ðñþôç

Πρόβληµα 3

# Q943
$ AQ98762
^ 108
& -

B

N
A∆

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος
; 

Πρόβληµα 6

# J75
$ 6432
^ K943
& 62

B

N
A∆

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος
 πάσο 1& κοντρ 
πάσο 1XA κοντρ πάσο
;

Æåýãç – üëïé óôç äåýôåñç

Æåýãç – üëïé óôçí ðñþôç

Πρόβληµα 4

# KQ4
$ K5
^ A3
& AQJ853

B

N
A∆

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος
1& πάσο 1# πάσο
;

ÏìÜäåò – üëïé óôç äåýôåñç

Πρόβληµα 7

# Κ8
$ AQ109
^ -
& AKJ10876

B

N
A∆

ÏìÜäåò – ÁÄ óôç Äåýôåñç

Ôé áíôÜì êÜíåôå ìå ôï ðáñáðÜíù ÷Ýñé;

54ος ∆ιαγωνισµός

Οι απαντήσεις σας στον διαγωνισµό µπορούν να στέλνονται, µε φαξ στην ΕΟΜ
(210 7480.403) ή µε email: magazine@hellasbridge.org και press@hellasbridge.org

ή µέσω της ιστοσελίδας της EOM (www.hellasbridge.org), όπου µπορείτε να γράφετε
απευθείας και τα σχόλιά σας. Υπάρχει σύνδεση (link) και στο site του ΟΠΑΦ (www.opaf.org).

Πρόβληµα 5

B

N
A∆

ÏìÜäåò – üëïé óôç äåýôåñç

# A643
$ AK3
^ K10842
& Q

*Weak-two

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος
 1& πάσο 1#
πάσο 3& πάσο 3#
πάσο 4# πάσο πάσο
;

Πρόβληµα 8

# 963
$ A7642
^ K1053
& 5

B

N
A∆

ÏìÜäåò – ÁÄ óôç Äåýôåñç



28

Εξασκηθείτε στην εκτέλεση Λύσεις των προβληµάτων (από τη σελίδα 17)

Οµάδες. Όλοι στη δεύτερη  
Μοίρασε η ∆ύση

Οµάδες.
Όλοι στη δεύτερη  
Μοίρασε η Ανατολή
Αντάµ: $7

Αντάµ: #8

 * τράνσφερ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1 (***)

# QJ43
$ Q1083
^ K62
& 104

# Α109652
$ 75
^ 3
& J973

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# K8
$ KJ9642
^ A75
& 62

# 7
$ A
^ QJ10984
& AKQ85

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2 (***)

# -
$ ΚQJ874
^ KQJ64
& J5

# 87543
$ A1096
^ A1092
& -

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# -
$ 532
^ 8753
& AKQ1098

# AKQJ10962
$ -
^ -
& 76432

Εάν ο Νότος παίξει την ^Q στη δεύτερη λεβέ η Ανατολή θα αρνηθεί 
να κερδίσει µε τον Άσσο της. Αναγκαστικά µετά πρέπει να παίξετε &Α, 
&Κ και µικρό σπαθί που θα κόψτε στο µορ, έστω µε τον ^Κ. Η Ανατολή 
όµως πανωκόβει µε τον ^Α και γυρίζει πίκα για τον Άσο της ∆ύσης και το 
γύρισµά της στο σπαθί κόβεται από την Ανατολή, για τη µία µέσα.
Για να αποφύγετε να κόψει δύο φορές το σπαθί η Ανατολή, πρέπει 
να παίξετε στη δεύτερη λεβέ πίκα, κόβοντας τις επικοινωνίες των 
αντιπάλων! Αργότερα, µετά από ένα µεγάλο ατού, µπορεί να παίξετε &Α 
και &Κ και κοφτό σπαθί µε τον ^Κ. ∆εν υπάρχει πλέον τρόπος για την 
Ανατολή να πετύχει ένα δεύτερο κόψιµο στα σπαθιά.

Όσοι έχουν παίξει διανοµές γκουλάς, είτε στην ελεύθεροι παρτίδα είτε στο 
ιντερνέτ, δεν θα δυσκολευτούν να βρουν τη λύση σε αυτό το πρόβληµα. 
Είναι προφανές ότι η ∆ύση δεν είχε σπαθί να βγει. Ο εκτελεστής, µε 8 λεβέ 
στις πίκες, πρέπει να βρει τρόπο να κατέβει στον µορ για να µπορέσει να 
πραγµατοποιήσει το συµβόλαιό του. Και αφού δεν µπορεί µόνος του να κάνει 
κάτι τέτοιο θα “χρησιµοποιήσει” τη ∆ύση για βοήθεια! Παίζει λοιπόν τρεις 
ακόµα γύρους µεγάλα ατού και συνεχίζει µε το #2, δίνοντας, αναγκαστικά, 
χέρι στη ∆ύση. Αυτή το µόνο που µπορεί να κάνει είναι να κερδίσει τους 
δύο κόκκινους άσσους (ο Νότος, βέβαια, δεν θα κόψει) και αναγκαστικά θα 
στείλει τον εκτελεστή στον µορ, όπου ο τελευταίος θα µπορέσει να απαλλαγεί 
από τα χανόµενα σπαθιά του.   

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 & ∆άφνης, 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 ∆. 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

Νότος ∆ύση Βορράς Ανατολή

1$
Κόντρ 1# Κόντρ 2$

3^ 3$ 4^ πάσο

5^ Όλοι πάσο

Νότος ∆ύση Βορράς Ανατολή

πάσο 1$ 3&

4# κόντρ Όλοι πάσο
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Οµάδες. Όλοι στη δεύτερη  
Μοίρασε η ∆ύση

Λύσεις των ασκήσεων της σελίδας 20

Μετά από δυο πάσο και άνοιγµα 1$ σε τρίτη θέση του 
συντρόφου σας πως αγοράζετε τα παρακάτω χέρια;

1.  1#. Εύκολο, ιδίως από τη στιγµή που 
δεν έχουµε πρόβληµα επαναδήλωσης σε 
οποιαδήποτε αγορά του συµπαίκτη.

2.  1ΧΑ. Παρά τους 11 πόντους δεν µπορούµε 
να αγοράσουµε 2 επί 1, αφού ο σύντρο-
φος είναι πολύ πιθανό να µας πασάρει και 
να παίξουµε στο 4-2 ή -σε ακραία περί-
πτωση- και σε χειρότερο φιτ!  Εάν τώρα 
ξαναγοράσει θα έχει κανονικό άνοιγµα 
οπότε θα πούµε και 2ΧΑ. Σπανίως µε το 
1ΧΑ θα χάσουµε µια οριακή µανς γι΄ αυτό 
χρήσιµο είναι ο σύντροφος µε 14 καλούς 
πόντους και πεντάφυλλο χρώµα να ανοί-
γει 1ΧΑ σε 3η και 4η θέση. 

3.  2^. Πολύ πιο παραστατική αγορά από 
την εναλλακτική 1ΧΑ.

4.  2^. Εδώ επίσης η εναλλακτική είναι 1ΧΑ, 
που είναι βέβαια ελαφρό underbid αλλά 
αρκετές φορές µπορεί να κερδίσει. 

5.  3#. Καλό φιτ και καλό χέρι για να φανού-
µε συντηρητικοί. Αν στο σόλο πίκα δεν 
υπάρχουν απέναντι άχρηστοι πόντοι η 
µανς µπορεί να βγει µε πολύ λίγους πό-
ντους. Εξάλλου τίποτε δεν µας λέει ότι ο 
σύντροφος άνοιξε αδύνατος, οπότε κα-
λύτερα να περιγράψουµε πλήρως το χέρι 
µας µήπως χαθεί κάποιο σλεµ. 

6.  3$. Εδώ το χέρι µας έχει πιο οµαλή κατα-
νοµή και σε άνοιγµα 3ης θέσης καλύτερα 
να µην εξωθήσουµε την αγορά. 

7.  4$. Η εξαιρετική κατανοµή και τα 5 ατού 
µας οδηγούν αναγκαστικά στη µανς. 
Όσοι, πάντως, παίζουν την αγορά αυτή 
πολύ αδύνατη, καλό είναι να παίζουν την 
απάντηση 3ΧΑ να δείχνει ένα χέρι σαν και 
αυτό, δηλαδή 5 ατού, εξωτερική αξία και  
καλή κατανοµή. Ευκαιρία λοιπόν να χρη-
σιµοποιήσουν τη σύµβαση.

8.  2ΧΑ. Συµβατική αγορά που δείχνει 
6φυλλο ή καλύτερο χρώµα σπαθιά και 9-
11 πόντους. Χρήσιµη σύµβαση που παίρ-
νει τη θέση µιας φυσικής αγοράς (2ΧΑ) 
που δεν θα την κάνουµε ποτέ σε άνοιγµα 
3ης ή 4ης θέσης. Συµπλέει απόλυτα µε τη 
σύµβαση Drury fit, γιατί τότε χάνουµε τη 
φυσική έννοια της αγοράς 2&. Προφα-
νώς, αν ο σύντροφος αγοράσει τώρα 3& 
ζητάει να πασάρουµε. 

9.  2&. Η σύµβαση   Drury fit για την οποία 
θα µιλήσουµε στο επόµενο τεύχος του 
περιοδικού. 

Εξασκηθείτε
στην αγορά
Αγορές µε πασαρισµένο σύντροφο

# J976
$ 5
^ AQ1032
& K103

1.
# K54
$ J3
^ AJ64
& Q1072

2.
# 2
$ 76
^ K108654
& ΑQ97

3.
# 82
$ 74
^ Q9765
& AKQ4

4.

# K2
$ KJ86
^ K10643
& 52

6.
# 7
$ KJ864
^ A10532
& 52

7.
# 42
$ 7
^ AQ7
& K987542

8.
# A1042
$ K93
^ Q10532
& 8

9.

# 6
$ K1073
^ AQ832
& Q54

5.

Eπιστολή
Αναγνώστριας
Παραθέτω µια διανοµή από το Grand Prix 
1-9, που διοργανώθηκε στον ΟΑΜΚΗ τον 
Απρίλη. Κάποια ζευγάρια κατέληξαν σε 
συµβόλαιο 4 πίκες, το οποίο και βγαίνει. 
Είµαι πραγµατικά περίεργη να µάθω αν 
και πώς αγοράζεται. Εµείς αγοράσαµε 2 
πίκες. Ανατολή ∆ύση στην κόκκινη, µιλάει 
ο Ανατολή. 
Ευχαριστώ, Ελένη Καρατζά

# ΑΚ10853
$ 6
^ K52
& QJ9

# 7642
$ A94
^ A83
& K75

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# J9
$ K75
^ QJ10764
& 64

# Q
$ QJ10832
^ 9
& A10832

Το ότι ένα συµβόλαιο βγαίνει, όπως είναι µοι-
ρασµένα τα φύλλα, δεν σηµαίνει ότι πρέπει και 
να αγοραστεί. Εδώ οι 4# επιτυγχάνουν, καθώς 
ο ^Α είναι στη θέση του, τα σπαθιά 3-2 και, το 
κυριότερο, ο εκτελεστής δεν χάνει από ατού, 
ακόµα και αν υποχρεωθεί να κόψει στο µορ! Πα-
ρόλα αυτά µε αντάµ καρό από την Ανατολή και 
συνέχεια ατού από την ∆ύση ο Βορράς πρέπει 
να παίξει εµπνευσµένα για να βγάλει το συµβό-
λαιο, είτε παίρνοντας µε τον #Κ από το χέρι του 
(πράγµα απίθανο) είτε πιάνοντας την #Q από το 
µορ και συνεχίζοντας από εκεί µε µικρό σπαθί. 
Είναι αρκετά πιθανό να συνεχίσει µε κούπα από 
το µορ, οπότε η άµυνα θα προλάβει να κάνει 2 
καρά, µια κούπα και τον &Κ. 
∆εν µπορώ να σας πω ακριβώς πως πρέπει να 
πάει η αγορά στο φυσικό, γιατί δεν µου αναφέ-
ρετε αν οι Ανατολή άνοιξε Weak - 2 ή αν άνοιξε η 
∆ύση στην τρίτη θέση ή αν άνοιξε πρώτος ο Βορ-
ράς και η Ανατολή παρεµβλήθηκε (δεν πρέπει, 
στο επίπεδο 2, δεύτερη εναντίον πρώτης). Εάν 
αγοράσουν µόνοι τους οι Β-Ν ο Νότος έχει την 
επιλογή να απαντήσει: είτε 1ΧΑ, οπότε µετά στις 
2# πρέπει να πασάρει, µε τις πιθανότητες (ο 
σύντροφός του έδειξε 6φυλλο χρώµα) είτε 2$, 
οπότε µετά πρέπει να επαναλάβει 3$, τις οποίες 
και θα παίξουν. 

Λ. Ζώτος
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Το  ôñåëü µπριτζόλεξο

Τασία Mπαµπούλα

Mαυρίστε 15 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. Ο ∆ιαιτητής στο µπριτζ το 
χρησιµοποιεί για να µη 
ξελαρυγγιάζεται κι όχι για 
καραόκε

2. Μεγάλος Έλληνας ποιητής 
– Θεός του ήλιου για τους 
Αιγυπτίους

3. Μεταβίβαση µπάλας 
χωρίς…κεφάλι
– Το ξέρουν καλά οι 
τεµπέληδες (ξεν)

4. Ηθοποιός που τον βάφτισαν 
Λίαµ – Με την ανάλογη 
κατάληξη δίνει φύλο στο 
νιάτο

5. Προσευχής τελευταία λέξη 
– Εργαλείο υπόθεσης
– Κι αυτοί πόντοι του 
ανοίγµατος 2ΧΑ

6. Νούµερο µε δυο γράµµατα 
– Κι ο ζωγράφος κι ο 
µπακάλης το δουλεύουν

7. Γίνεται και περιφορά της 
– Απ’ την άλλη το κρατά ο 
ψάλτης

8. Κι έτσι τα µουστάκια του 
σταχυού (θηλ. / πληθ )

9. Με το «ον» ξεβάφει νύχια 
– Σφαίρα κι αυτό

10. Όµοια δοκάρια
– Παιδί πηγής
– Πρώτης ποιότητας όµοια

ΚΑΘΕΤΑ

1. Νόστιµες, καλοκαιρινές
και µε πολύ κάλιο

2. Γιατρεύονται 
– Άρθρο για πολλές… 
παλιές

3. Χαρακτηρίζει στρατιώτες 
αλλά και ειδικούς – Κοινά 
στον Πικάσο και στο κασάτο

4. Ίδιο µε το 2οριζ. β 
– Οντογένεση που δεν 
…χώρεσε

5. Αραβικό κρατίδιο – Θέλεις 
εννέα για να χεις ένα

6. «Μακριά» από µακριά 
– Ξένο αντρικό όνοµα

7. Θρησκευτικό επιφώνηµα…
αγαλλίασης
– Ποτοποιία ούζου

8. Αρχικά Σωµατείου µας 
– Με το «αντίκο» πίνεται

9. Χαρακτηρίζει ένα συµβόλαιο 
που το …τραβάµε(αρσεν) 
– Κι αυτή του πενταγράµµου

10. Εκεί φτάνουν οι …
ριψοκίνδυνοι 
– ∆εν διαφέρουν

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 M Π Ε Τ Ο Ν Ι Ε Ρ Α

2 Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η ■

3 Ο Ν Ε Ι Ρ Α ■ Α Τ Π

4 Υ Σ ■ Λ Α Κ Ε ■ Ο Α

5 Γ Ε Ρ Α Μ Α Τ Α ■ Β

6 Α Λ Ε Ν ■ Ρ Α Μ Π Α

7 Ρ Η ■ ∆ Α ■ Μ Π Ο Ρ

8 Ι Ν ∆ Ο Υ ■ Ι Α Σ Ο

9 Ν Ο Υ Σ ■ Κ Ν ■ Τ Τ

10 Ι Σ Ο ■ Τ Σ Α Ρ Ο Ι
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∆ευτέρα
ΑΣΑΕ Οµάδες Όπεν / Οµάδες 1-9 19.15
ΑΟΑΦ - ΑΟΜ - ΟΑΜΚΗ 
 Ζεύγη όπεν/ Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 
 /Ζεύγη 1-6 20.30
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν 20.15
ΑΟΜΨ Ζεύγη όπεν/ Ζεύγη 1-9 
 / Ζεύγη1-6/ Ζεύγη Μαθητών 19.30
AOT Οµάδες όπεν / Οµάδες 1-6 20.15
ΟΠΑΦ-ΟΑΜ-ΛΕ 
 Ζεύγη Swiss Όπεν / Ζεύγη 1-9 
 / Ζεύγη Μαθητών 20.30
ΟΑΜΠΕΙ Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 20.30 
Τρίτη  
ΑΕΠΜΑ Ζεύγη 1-9 ταυτ.Ζεύγη 1-6 19.15
ΑΟΑΦ - ΑΟΜ - ΟΑΜΚΗ 
 Ζεύγη Όπεν ταυτ. 
 / Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 20.30 
 Τουρνουά Νέων παικτών 
 (6ης βαθµ.) 20.30
ΑΟΜΨ Ζεύγη όπεν/ Ζεύγη 1-9 
 / Ζεύγη1-6 20.30
ΑΣΑΕ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 
 / Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 19.30
ΑΣΝΒ Ζεύγη Όπεν 20.30
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν 10.30 
 Ζεύγη Όπεν(ταυτ.) 20.15
ΑΟΤ Ζεύγη Όπεν(ταυτ.)/ Ζεύγη 1-6 20.15
ΟΑΜΠΕΙ Οµάδες 1-9 
 (ταυτ. σχολιασµένες διανοµές) 20.00
ΟΠΑΦ-ΟΑΜ-ΛΕ 
 Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) / 
 Ζεύγη 1-9 (ταυτ.)/ Ζεύγη 1-6 20.30 
Τετάρτη  
ΑΟΑΦ - ΑΟΜ - ΟΑΜΚΗ 
 Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 
 / Ζεύγη 1-9 / Ζεύγη 1-6 20.30
ΑΟΜΨ Ζεύγη Μαθητών 19.30 
 Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΑΟΜΒ Ζεύγη 1-9/ Ζεύγη 1-6 20.15
ΑΟΤ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.)/ 
 Ζεύγη Μαθητών 20.15
ΑΣΑΕ Οµάδες Όπεν - Οµάδες 1-9 19.15
ΟΠΑΦ-ΟΑΜ-ΛΕ 
 Ζεύγη Όπεν (ταυτ.)/ Ζεύγη 1-9 /   
 Ζεύγη 1-6 20.30
ΟΑΑ Ζεύγη Όπεν 10.15 
 Ζεύγη 1-6 19.30
ΟΑΜΠΕΙ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30 
Πέµπτη  
AEΠMA Οµάδες 1-6/ Ζεύγη όπεν IMP’s 19.15
ΑΟΑΦ - ΑΟΜ - ΟΑΜΚΗ 
 Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 
 / Ζεύγη 1-9 / Ζεύγη 1-6 20.30
ΑΟΜΒ Ζεύγη όπεν Swiss  20.15
ΑΟΜΨ Ζεύγη όπεν/ Ζεύγη 1-9 
 / Ζεύγη 1-6 20.30

ΑΜΙ - Ιωάννινα  
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.00
Παρασκευή Ζεύγη Όπεν 20.00
ΑΟΜΜ - Βόλος (στο χώρο του Tennis club) 
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.00
Τετάρτη Ζεύγη όπεν (ταυτ.) 20.00
ΑΟΜΧ - Χαλκίδα (εξ. κέντρο Ιππόκαµπος παρ. Αλυκών) 
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν 20.30
Σάββατο Ζεύγη Όπεν  11.30
ΙΟΘ - Θεσσαλονίκη  
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 21.00
ΚΟΑΜ - Κέρκυρα  
∆ευτέρα Ζεύγη / Οµάδες Όπεν 19.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 19.30
ΛΑΜΘ - Θεσσαλονίκη  
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.30
ΟΑΜΘ - Θεσσαλονίκη  
Τρίτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ) 20.30
Πέµπτη Οµάδες Όπεν 20.30
ΟΑΜΚ - Καλαµάτα  
∆ευτέρα Οµάδες Όπεν 21.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
Κυριακή Ζεύγη Όπεν  19.00
ΟΑΜΛ - Λάρισα (στο χώρο του mini golf) 
∆ευτέρα Ζεύγη όπεν  21.00
ΟΑΜΡ - Ρόδος  
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν 21.30
Τρίτη Οµάδες 1-9 21.30
Τετάρτη Ζεύγη 1-6 20.30
Πέµπτη Οµάδες Όπεν 21.30

Ðñüãñáììá Óùìáôåßùí
Èåñéíü áãùíéóôéêü ðñüãñáììá

ÐåñéöÝñåéá

ΟΑΜΣ - Σέρρες  
∆ευτέρα Οµάδες Όπεν 21.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΟΑΜΧΝ - Χανιά  
∆ευτέρα Ζεύγη 1-9 20.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00
ΠΟΑΜ - Πάτρα  
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
Παρασκευή Οµάδες Όπεν 20.30
ΡΟΜ - Ρέθυµνο  
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00
ΠΛΗ - Ηράκλειο  
∆ευτέρα Οµάδες Όπεν 20.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΣΑΜΟΣ - Σάµος  
∆ευτέρα Οµάδες Όπεν 19.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΣΛΑΜ - Λέσβος  
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
Παρασκευή Ζεύγη Όπεν 20.30
XOM - Χίος  
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 19.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00

ΑΟΤ Οµάδες 1-9 20.15
ΑΣΑΕ Οµάδες 1-6 - Οµάδες 1-9 19.15
ΟΑΑ Ζεύγη Όπεν 19.30
ΟΠΑΦ-ΟΑΜ-ΛΕ 
 Ζεύγη Όπεν (ταυτ.)/ 
 Ζεύγη 1-9 / Ζεύγη 1-6 20.30 
Παρασκευή  
ΑΟΑΦ - ΑΟΜ - ΟΑΜΚΗ  
 Ζεύγη Όπεν / Ζεύγη 1-9  20.30
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν 20.15
ΑΟΜΨ Ζεύγη όπεν/ Ζεύγη 1-6 20.30
ΑΟΤ Ζεύγη Όπεν 19.30
ΟΠΑΦ-ΟΑΜ-ΛΕ 
Ζεύγη όπεν  20.30 
Σάββατο  
ΑΟΜΨ Ζεύγη όπεν/ Ζεύγη 1-6 19.30 
Κυριακή  
ΑΟΑΦ - ΑΟΜ - ΟΑΜΚΗ 
 Ζεύγη Όπεν / Ζεύγη 1-9  20.30
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν  19.30
ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν - Ζεύγη 1-9/ 
 Ζεύγη 1-6 19.30
ΑΟΤ Ζεύγη Όπεν/ Ζεύγη 1-6 19.30
ΟΠΑΦ-ΟΑΜ-ΛΕ  
 Ζεύγη όπεν / Ζεύγη 1-6 20.00

Áãùíéóôéêü ðñüãñáììá 
ΙΟΥΝΙΟΣ

ÁôôéêÞ

Σηµείωση: Όπου συνδιοργανωτές είναι 2 ή περισ-
σότερα Σωµατεία οι αγώνες γίνονται στην έδρα του 
πρώτου αναγραφόµενου

5-7 ΑΟΜΨ Grand Prix 
Ευρωεκλογές Αγ. Πνεύµατος

12-14

12-27

Περιφ. Πρωτάθληµα ∆υτικής Ελλάδας 
(Πάτρα)
Πανευρωπαϊκό Πρωτάθληµα  
Sanremo, Italy                                                               

19-23 Περιφ. Πρωτάθληµα Ανατολικής Ελλάδας 
& Νήσων (Χίος)

26-28
26/6-2/7

26-28

ΑΟΜΨ Κύπελλο Καπαγιαννίδη
AOMB Eκδροµικό
OAMP Οµάδες Όπεν
ΚΟΑΜ Οµάδες Όπεν

3-9/7
3-5

ΟΑΜΛΕ Εκδροµικό
ΑΟΜ 

10-16
10-12

ΟΑΜΚΗ Εκδροµικό
ΣΛΑΜ

17-19 ΑΟΑΦ
24-26

21-24-25
ΟΠΑΦ
XOM Εσωτερικό Πρωτάθληµα
ΑΣΝΒ Grand-Prix

31-2/8 **ΑΟΜΨ

ΙΟΥΛΙΟΣ

7-9 ΟΠΑΦ, ΣΛΑΜ, ΚΟΑΜ Ζεύγη Όπεν

17-23 ∆ιεθνές Φεστιβάλ Ρόδου 
«Ελληνικά Νησιά»

21-23 ΟΑΜΚΗ
28-30 ΑΟΜΨ, ΑΟΜΧ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ




