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ôïõ ðñïÝäñïõ

Αγαπητοί φίλοι,
πλησιάζουν σιγά-σιγά οι γιορτές των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους και ολοκλη-
ρώνεται µία ακόµη Αγωνιστική Χρονιά.

Μέσω της τελευταίας µου επιστολής του 2009, οφείλω να ενηµερώσω τους αθλητές 
µας ότι σαν ∆Σ εκτιµούµε ότι η χρονιά που ολοκληρώνεται ήταν ιδιαίτερα εξωστρε-
φής, αφού η Οµοσπονδία κατάφερε να συµµετάσχει µε αντιπροσωπείες παικτών σε 
όλες σχεδόν τις διεθνείς διοργανώσεις.

Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα στο Σαν Ρέµο της Ιταλίας, Πανεπιστηµιάδα στην Κροατία, 
Παγκόσµιο Πρωτάθληµα Νέων στην Κωνσταντινούπολη, Πανευρωπαϊκό Νέων στη 
Ρουµανία, Βαλκανικό Πρωτάθληµα στη Σερβία και πολλές ακόµη συµµετοχές αθλη-
τών µας σε διεθνείς αγώνες. Ειδικά για τους νέους µας θα πρέπει για µία ακόµη φορά 
να ευχαριστήσουµε τους χορηγούς µας, για τη βοήθεια που πρόσφεραν, αναφορικά µε 
την κάλυψη των εξόδων για τις απαραίτητες προπονήσεις.

Ένα ακόµη σηµαντικό γεγονός τη χρονιά που εκπνέει αφορά τη διεκδίκηση της 
ΕΟΜ για ανάληψη κάποιας Πανευρωπαϊκής διοργάνωσης. Για το λόγο αυτό υπήρξαν 
συναντήσεις µε τον Πρόεδρο, το Γραµµατέα, τον Ταµία, αλλά και τα υπόλοιπα µέλη του 
∆Σ της EBL. Έτσι τον περασµένο Οκτώβριο, σε παρουσίαση που κάναµε, καταφέραµε 
να αποσπάσουµε την κατ’ αρχήν θετική απόφασή τους, για ανάθεση του Πανευρωπα-
ϊκού Πρωταθλήµατος Οµάδων ΟΠΕΝ του 2012, µε δυνατότητα παράλληλης διοργά-
νωσης ενός διεθνούς φεστιβάλ. Σίγουρα η συγκεκριµένη απόφαση είναι πάρα πολύ 
θετική για το Ελληνικό Μπριτζ και την ΕΟΜ γενικότερα, αφού για διάστηµα περίπου 
δύο εβδοµάδων η Ελλάδα θα γίνει το κέντρο του Ευρωπαϊκού Αγωνιστικού Μπριτζ. 
Παρόλο που ο χρόνος µοιάζει να είναι αρκετός για την προετοιµασία µιας άρτιας 
διοργάνωσης, οι προσπάθειες πρέπει να είναι συντονισµένες και έγκαιρες, ώστε να 
µη φθάσουµε την τελευταία στιγµή να «τρέχουµε». Ήδη ζητήσαµε µε επιστολή προς 
τη ΓΓΑ την τυπική έγκριση για την ανάληψη του πρωταθλήµατος και, µόλις έχουµε 
την καταφατική απάντησή τους, θα προχωρήσουµε σε υπογραφή σύµβασης µε την 
Πανευρωπαϊκή Οµοσπονδία, όπου θα καθορίζονται οι λεπτοµέρειες των αγώνων. Στη 
συνέχεια θα ξεκινήσει η αναζήτηση των οικονοµικών πόρων, είτε µέσω του κράτους, 
είτε µέσω χορηγών, αφού µία ανάλογη διοργάνωση απαιτεί σηµαντικά κονδύλια και 
προς την EBL, αλλά και για τις ανάγκες των αγώνων.

Θα πρέπει πάντως να επισηµανθεί το γεγονός ότι, τόσο ο Πρόεδρος Gianarrigo Rona, 
όσο και ο ταµίας Marc de Paew έµειναν ιδιαίτερα ικανοποιηµένοι κατά τη διάρκεια του 
ταξιδιού και της φιλοξενίας τους στη χώρα µας και αυτός είναι ο λόγος που υπήρξαν 
πάρα πολύ θετικοί στη διεξαγωγή ενός µεγάλου πρωταθλήµατος στην Ελλάδα. ∆εν θα 
πρέπει να τους απογοητεύσουµε, γιατί κατάφεραν σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα να 
πείσουν το ∆Σ και εκείνο να αναθέσει οµόφωνα τους αγώνες στην Ελλάδα. Η διαφηµι-
στική παρουσία µας στην Οστάνδη, όπου τον Ιούνιο του 2010 θα πραγµατοποιηθεί το 
50ο Πρωτάθληµα Οµάδων ΟΠΕΝ, οφείλει να είναι υποδειγµατική και ουσιαστική.

Πολλές ευχές για υγεία – ευτυχία – αγάπη σε όλες και όλους τις εορτές που έρχονται.

Ο Πρόεδρος, 
Γιάννης Κούµενος
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Ο κόσµος του  ΜΠΡΙΤΖ

Aγωνιστικά  êáé Üëëá 

Η Ελληνική Οµοσπονδία 
Μπριτζ βρίσκεται ένα βήµα 

µακριά από το να αναλάβει την διοργά-
νωση του Πανευρωπαϊκού πρωταθλή-
µατος οµάδων 2012.  Οι αγώνες αυτοί 
διεξάγονται κάθε 2 χρόνια, τα ζυγά έτη, 
σε τρεις κατηγορίες, Όπεν, Γυναικών 
και Seniors και αποτελούν την σηµα-
ντικότερη διοργάνωση της Ευρωπαϊκής 
Οµοσπονδίας Μπριτζ (EBL). Τα τρία 
πρωταθλήµατα επέχουν επίσης θέση 
προκριµατικών,   της Α΄ ζώνης της WBF, 
για τη συµµετοχή στα αντίστοιχα Παγκό-
σµια πρωταθλήµατα οµάδων. Εκτός από 
τις κύριες διοργανώσεις θα γίνουν επίσης 
παράπλευροι αγώνες µε ανοικτή και διε-
θνή (transnational) συµµετοχή. 

Το 2010 τα Πανευρωπαϊκά 
πρωταθλήµατα οµάδων  θα 

διεξαχθούν στην Οστάνδη του Βελγίου 
από 22 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου. Για την 
εκπροσώπηση της χώρας µας θα γίνουν 
αγώνες επιλογής Εθνικών οµάδων όπεν 
και γυναικών που θα ξεκινήσουν στις 15 
Ιανουαρίου  και θα έχουν ολοκληρωθεί 
έως τις 31 Ιανουαρίου 2010.

Ζαππείου µε νικητές, τόσο στην κατηγο-
ρία όπεν όσο και στην κατηγορία Γυναι-
κών τους Ιταλούς. Βέβαια η διοργάνωση 
τότε ήταν πολύ µικρότερη καθώς δεν 
υπήρχαν παράπλευροι αγώνες ούτε και 
αγώνες κατηγορίας Seniors που ξεκίνη-
σαν πολύ αργότερα, τo 1995. Ακόµα 
οι χώρες που συµµετείχαν στους δυο 
αγώνες ήσαν πολύ λιγότερες σε σχέση 
µε τα σηµερινά δεδοµένα, λόγω της δι-
αµόρφωσης του χάρτη της Ευρώπης την 
περασµένη δεκαετία. 

Η Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία δι-
οργανώνει από 1 έως 5 Φε-

βρουαρίου σεµινάριο διαιτησίας στο Σαν 
Ρέµο της Ιταλίας. Κάθε οµοσπονδία έχει 
δικαίωµα να στείλει έναν ή περισσότε-
ρους διαιτητές της για να συµµετάσχουν.  
Η ΕΟΜ καλεί κάθε ενδιαφερόµενο Εθνι-
κό, Επίσηµο ή Πτυχιούχο διαιτητή να 
δηλώσει ενδιαφέρον για την συµµετο-
χή του έως την Τετάρτη 16 ∆εκεµβρίου 
2009. Για όσους τελικά αποφασιστεί να 
συµµετάσχουν θα καλυφθεί από την 
ΕΟΜ ένα µέρος των εξόδων.  Οι πρό-
σφατοι αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδας 
έδειξαν για µια ακόµα φορά ότι υπάρχει 
πρόβληµα στην κατάρτιση και στην επι-
µόρφωση διαιτητών µας και οι διοργα-
νώσεις σεµιναρίων τέτοιου είδους, όπως 
και η συµµετοχή, είναι απαραίτητες. 

Αντιπροσωπευτική ελληνική 
οµάδα αποτελούµενη από τα 

ζεύγη ∆. ∆ιονυσόπουλος (παίζων αρχη-
γός) – Ν. ∆εληµπαλταδάκης, Φ. Καµινά-
ρης – Κ. Μπόζεµπεργκ και Γ. Οικονοµό-
πουλος – Κ. Αναστασιάδης συµµετείχε 
στο 4ο Βαλκανικό πρωτάθληµα οµάδων 
που έγινε στο Novi Sad της Σερβίας από 
24 έως 26 Νοεµβρίου µε συµµετοχή 12 
οµάδων. Κατά τη διάρκεια των αγώνων 
έγινε και το συνέδριο των Βαλκανικών 
χωρών  µε σκοπό την επισηµοποίηση 
και καθιέρωση των αγώνων αυτών. 
Περισσότερες ειδήσεις επί του θέµατος 
και ρεπορτάζ από τους αγώνες στο επό-
µενο τεύχος. 

OSTEND 
2010

Το 3ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Βαλ-
κανικής Φιλίας που διοργα-

νώνεται στα πλαίσια του Games Festival 
από τον  Όµιλο Αγωνιστικού Μπριτζ 
Θεσσαλονίκης υπό την αιγίδα της ΕΟΜ, 
πρόκειται να διεξαχθεί από 7 έως 11 
Απριλίου 2010 στη Θεσσαλονίκη, στο 
5 αστέρων ξενοδοχείο Mediterranean 
Palace. Θα υπάρχουν προσκεκληµένοι 
αναγνωρισµένοι διεθνείς παίκτες από 
Βαλκανικά σωµατεία Μπριτζ ενώ το 
τουρνουά θα καλυφθεί ζωντανά από το 
τη Bridge Base Online. Η πλήρης προκή-
ρυξη του Φεστιβάλ θα δηµοσιευθεί στο 
επόµενο τεύχος του περιοδικού.

Οι προκηρύξεις όλων των 
πρωταθληµάτων της ΕΟΜ 

αναφέρουν ανελλιπώς ότι οι κάρτες 
συµβάσεων είναι απαραίτητες για κάθε 
ζεύγος που συµµετέχει. Παρά τούτο ο 
όρος αυτός δεν τηρείται από τα περισ-
σότερα ζεύγη (στην πραγµατικότητα 
µόνο µερικά ζεύγη της κατηγορίας 
12-16 έχουν κάρτα συµβάσεων) λόγω 
αµέλειας των αθλητών αλλά και λόγω 
της ελαστικότητας των διαιτητών. Προ-
φανώς αυτό πρέπει να σταµατήσει να 
συµβαίνει και όχι µόνο στις υψηλές 
κατηγορίες  αλλά και στις χαµηλότερες 
όπου συνήθως δηµιουργούνται και τα 
περισσότερα προβλήµατα. Για διευκό-
λυνση των αθλητών, στο site της ΕΟΜ 
www.hellasbridge.org στην ιστοσελίδα 
«Αρχεία» µπορεί να βρει όποιος επι-
θυµεί την κίτρινη κάρτα της ΕΟΜ, την 
standard κάρτα συµβάσεων της Πα-
γκόσµιας Οµοσπονδίας, λευκή κάρτα 
σε πρόγραµµα επεξεργασίας κειµένου, 
όπως και σύνδεσµο σε ειδικό πρό-

Η µοναδική φορά που η χώρα 
µας ανέλαβε τη διοργάνωση 

του Πανευρωπαϊκού πρωταθλήµατος  
ήταν το 1971. Οι αγώνες τότε διοργα-
νώθηκαν µε επιτυχία στις αίθουσες του 
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Ο κόσµος του  ΜΠΡΙΤΖ Επιµελείται ο Άσσος Πίκα

Ζούµε στη γενέθλια γη της άθλησης 
και του ευ αγωνίζεσθαι.

Γνωρίσαµε και αγαπήσαµε το ξε-
νόφερτο και αξιόλογο άθληµα το 
Μπριτζ. ∆εν το µεταφράσαµε αλλά το 
εκτιµήσαµε.
Το στεγάσαµε σε Οµίλους στην αρχή 
δειλά και τώρα σε όλη την Ελλάδα.
Το αναγνωρίσαµε αθλητικά και το 
υπηρετούµε
Πρωταθλητικά προοδεύει σταθερά 
αλλά η επιτυχία του ανήκει στη διά-
δοση και τη µεγάλη συµµετοχή. Όσοι 
το µαθαίνουµε το αγαπάµε και το χαι-
ρόµαστε.
Το στεγάσαµε σε οµίλους υπό τη κα-
θοδήγηση της Οµοσπονδίας Μπριτζ 
που ανήκει στη Γενική Γραµµατεία 
Αθλητισµού.
Στους πολιτισµένους χώρους των οµί-
λων δίνονται τα πρώτα µαθήµατα και 
στη συνέχεια οργανώνονται τα τοπικά, 
εθνικά και διεθνή τουρνουά.
Η λειτουργία των οµίλων είναι καθη-
µερινή. Εκεί γίνονται οι συναντήσεις 
των νέων µαθητευοµένων και των 
έµπειρων ενηλίκων. Οι νέοι ασκού-
νται και οι έµπειροι ενήλικες µαζί µε 
την απόλαυση συντηρούν τις πνευµα-
τικές τους λειτουργίες: τη ΜΝΗΜΗ την 
ΑΝΤΙΛΗΨΗ και τη ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ.
Το άθληµα είναι συντροφικό και καλ-
λιεργεί τις αρετές: ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ, 
ΥΠΟΜΟΝΗ, ΦΙΛΙΑ.
∆ιάσηµοι επιστήµονες της ιατρικής 
υποστηρίζουν ότι η ενασχόληση µε 
το Μπριτζ συντελεί και βοηθά στη 
πρόληψη του Αλτσχάιµερ.
∆εν είναι άµοιρο που σε πόλεις της 
Ευρώπης και της Αµερικής σε κάθε 
γωνία υπάρχει όµιλος Μπριτζ και εγ-

Το Μπριτζ στους Οµίλους

γράφονται νέοι και συνταξιούχοι για 
εκµάθηση.
Το Μπριτζ δεν είναι τζόγος δεν κινδυ-
νεύει ο οικονοµικός προϋπολογισµός 
(τα τραπουλόχαρτα είναι τα αθλητικά 
όργανα). Με µικρή οικονοµική συµ-
µετοχή συµβάλουµε στην οικονοµική 
συντήρηση των οµίλων και εµείς απο-
λαµβάνουµε το άθληµα στους φιλό-
ξενους και πολιτισµένους χώρους µε 
άψογη οργάνωση, διαιτησία από διο-
ρισµένους διαιτητές που εφαρµόζουν 
τυπωµένους διεθνείς κανονισµούς.
Στις συναντήσεις θα βρεθούν νέοι 
ενήλικες και υπερήλικες.
Συνύπαρξη νιότης και πείρας.  Όλοι 
θέλουµε να παίξουµε µε τους νέους 
για να εισπράττουµε φρεσκάδα και 
δροσιά µυαλού.
Εδώ χρειάζεται σωφροσύνη. Πρέπει 
να κυριαρχήσει η αγωγή, η παιδεία 
και ο πολιτισµός. Κληρονοµήσαµε τις 
Ολυµπίες και τις Ακροπόλεις.
Πρέπει να κυριαρχεί άµεµπτη συµπε-
ριφορά φωτισµένη αντίληψη και άψο-
γη εκτέλεση
Οι έµπειροι (παλιοί) καλώς ευνοούµε-
νοι αθλητές πρέπει να αγωνίζονται δι-
δάσκοντας, όχι κυνηγώντας πόντους 
σε άνισο ανταγωνισµό. Πρέπει να 
αφήνουν στο πέρασµά τους φωτεινό 
παράδειγµα σε γνώσεις και ευπρέπεια 
και οι νέοι εισπράτοντας πείρα και 
πρακτική, εκδηλώνοντας ευγνωµο-
σύνη, συνεργασία και αυτοσυγκράτη-
ση θα αναδειχθούν σε πρωταθλητές 
κατακτώντας έπαθλα σε επιδόσεις και 
σε ήθος.
Και όλοι ευχαριστηµένοι είτε αρχίζο-
ντας ή τελειώνοντας τη ζωή µας να 
σηµειώνουµε µια καλή συνέχεια στην 
ύπαρξή µας.

Θεοδοσία Κεσίσογλουγραµµα επεξεργασίας κάρτας συµβά-
σεων.  Αλλά και πριν από τους αγώνες 
οποιοσδήποτε µπορεί να ζητήσει από 
τον ∆ιαιτητή λευκή κάρτα συµβάσεων 
για να την συµπληρώσει χειρόγραφα. 

Η συµπλήρωση της κάρτας 
συµβάσεων εκτός από την 

πιο εύρυθµη διεξαγωγή αγώνων θα 
βοηθήσει και τους ίδιους τους αθλη-
τές στη συνεννόηση µε τον συµπαίκτη 
τους, στη διευκρίνιση των συµβάσεων  
που παίζουν και στην ειδική συνεννό-
ηση που έχουν σε κάθε σειρά αγορών 
ή σε θέµατα άµυνας - αντάµ,  όπως και 
–γενικά- στη βελτίωση του αγοραστι-
κού τους επιπέδου. 

Η διεύθυνση του περιοδικού 
ευχαριστεί θερµά την Βα-

σιλική Νίκα για τις φωτογραφίες που 
παρέχει (το έχει κάνει και στο παρελ-
θόν) από το αρχείο της, για να χρησι-
µοποιηθούν σε διάφορα ρεπορτάζ από 
αγώνες. Η Βασιλική, ως γνωστό, συ-
ντηρεί και θαυµάσιο µπριτζιστικό blog 
στη διεύθυνση http://bridgepartner.
blogspot.com.

Η Μαρί Μαρκίδου θέλει να εκφρά-
σει τις πιο θερµές ευχαριστίες της 

σε όλο τον κόσµο του Μπριτζ που της 
συµπαραστάθηκε µε συγκινητικό τρό-
πο κατά τη διάρκεια της περιπέτειας της 
υγείας της.

Ιδιαιτέρως  ευχαριστεί τον Σωτήρη Νίνο 
που κυριολεκτικά σκλάβωσε όλους 
τους δικούς της ανθρώπους µε την 
φροντίδα που επέδειξε στον ιατρικό 
αλλά και στον ανθρώπινο τοµέα της 
ενηµέρωσης. Χαριτολογώντας µας είπε 
ότι οι εκτός µπριτζ αναρωτιόνταν αν ο 
κόσµος του µπριτζ είναι κάποια αίρεση 
ή µασονία. Την ευχαριστούµε για τα 
πολύ καλά της λόγια και της ευχόµαστε 
ολόψυχα περαστικά.
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Οι επιχειρήσεις όµως αυτές απέτυχαν 
και το τέλος του 5ου σετ βρήκε Ιταλία 

και ΗΠΑ να προηγούνται µε περισσότερα 
από 100 Imps. Καθώς οι κανονισµοί το 
επιτρέπουν, Βουλγαρία και Κίνα παραιτή-
θηκαν από µια συνέχεια χωρίς ενδιαφέ-
ρον και οι ηµιτελικοί τελείωσαν νωρίτερα 
του αναµενόµενου. 
Για 19η λοιπόν φορά στην ιστορία του 
θεσµού και για τρίτη στις τελευταίες 4 
διοργανώσεις (οι ΗΠΑ κέρδισαν το 2003, 
η Ιταλία το 2005) οι οµάδες µε τα πιο λα-
µπρά αστέρια θα βρίσκονταν αντιµέτωπες 
σε έναν τελικό, που η καθεµιά ήθελε να 
κερδίσει για τους δικούς της ιδιαίτερους 
λόγους. Οι Αµερικανοί για να κερδίσει και 
ο Zia επιτέλους ένα Bermuda-Bowl και 
για την µνήµη του Freeman, οι Ιταλοί για 
να αποδείξουν ότι δίκαια βρίσκονται στην 
κορυφή της αξιολόγησης του παγκόσµιου 
Μπριτζ.
Το πρώτο από τα 8 σετ του τελικού ανήκε 
στους Αµερικανούς, που µε το carryover 
προηγήθηκαν 54-19. Nickell-Katz έπαι-
ξαν καταπληκτικά εναντίον Fantoni-
Nunes, τη στιγµή που οι Versace-Lauria 
είχαν παραδοθεί στην τελειότητα των 
Meckstroth-Rodwell.
Η σύνθεση των ΗΠΑ στο 2ο σετ έφερε 
τα πάνω κάτω. Μέχρι τότε η τακτική 
στα νοκάουτ ήταν απλή. Nickell-Katz 
έπαιζαν µόνο στο πρώτο σετ κάθε µέρας 
(θέλετε για γούρι, θέλετε για να υπάρχει 
περιθώριο επανόρθωσης αν κάτι πήγαινε 

στραβά) και στα επόµενα 2 αναλάµβαναν 
οι Zia-Hamman. Φυσικά, οι Meckstroth-
Rodwell δούλευαν συνέχεια. Καθώς ο 
τελικός είχε 8 σετ των 16 διανοµών και η 
υποχρέωση για κάθε ζευγάρι ήταν να παί-
ξει τουλάχιστον στα 3 για να δικαιούται 
βράβευσης, υπολογίζαµε ότι οι Nickell-
Katz θα συµµετείχαν στα πρωινά 1, 4 και 
7. Βλέποντας όµως την πολύ καλή τους 
απόδοση στο 1ο σετ και, προκειµένου 
να συµπληρώσουν γρήγορα τις συµµετο-
χές, ο προπονητής των ΗΠΑ τους άφησε 
να συνεχίσουν. Από την άλλη µεριά οι 
Duboin-Sementa αντικατέστησαν τους  
Lauria-Versace, καθώς τα 3 ιταλικά ζευγά-
ρια µοιράζονταν τις συµµετοχές και, όπως 
έχει παρατηρηθεί, ο Lauria αποφεύγει 
συστηµατικά να παίζει στους µεσηµε-
ριανούς αγώνες. Αυτή τη φορά φύλλα 
και τύχη ήταν µε τους Ιταλούς. Το µενού 
περιελάµβανε µόνο ποικιλίες πίτσας. 3& 
κοντρέ βγαλµένα, διπλά swing, χαµένες 
αµερικάνικες µανς, ιταλικές µανς των 20 
πόντων µε 4 εµπάσες να περνούν και…. 
αποκορύφωµα; Ο Fantoni πραγµατοποιεί 
4ΧΑ µε ένα παίξιµο ενάντια στις πιθανότη-
τες, ενώ αργότερα ερωτώµενος για αυτό, 
εξοµολογείται και παραδέχεται «νόµιζα 
ότι έπαιζα 3ΧΑ». Ο τελικός λογαριασµός 
του γεύµατος ήταν 57-1 για τους Ιταλούς, 
που προηγούνταν πια µε 20 Imps.
∆υο διανοµές σφράγισαν το 3ο σετ, αλλά 
ήταν αρκετές για να ανατρέψουν και πάλι 
την κατάσταση. Στην πρώτη και οι δύο 

οµάδες αγόρασαν 6^, όπου έλειπαν 3 
ατού µε τη Ντάµα. Βοηθούµενος από Ιταλι-
κές παρεµβολές ο Αµερικάνος ξεκίνησε τα 
ατού από το σωστό χέρι και τα µάζεψε, ο 
Ιταλός όχι. 16 Imps για τις ΗΠΑ. Στη δεύτε-
ρη οι Αµερικάνοι έβγαλαν 5$ κοντρέ στο 
ένα τραπέζι και 5# κοντρέ συν µία στο 
άλλο. 17 ακόµα Imps, συνολικό σκορ του 
σετ 47-17 και τις ΗΠΑ να προηγούνται µε 
10 Imps στο κλείσιµο της πρώτης µέρας.
Το 4ο σετ, που κατά την προσωπική µου 
άποψη, ήταν το καθοριστικότερο του 
αγώνα, είχε δύο πρωταγωνιστές. Θετικός 
αναδείχθηκε ο Nickell, αφού στο τελευταίο 
σετ που θα έπαιζε, θέλοντας να αποδείξει 
περίτρανα ότι δεν είναι απλά ο «παίζων 
χορηγός» της οµάδας, αλλά πραγµατικός 
πρωταθλητής, ισάξιος µε τους συµπαίκτες 
του, κέρδισε προσωπικά 40 περίπου Imps.
Από την άλλη µεριά, απρόσµενος αρνη-
τικός πρωταγωνιστής ήταν ο Lauria, που 
αποτέλεσε, νοµίζω και τον καταλυτικό 
αδύναµο κρίκο της Ιταλικής οµάδας κατά 
τη διάρκεια του τελικού. Το πιο εντυπω-
σιακό από τα «λάθη» του ήταν όταν «δι-
όρθωσε» τις 6$, που είχαν αγοράσει, σε 
6# γιατί νόµιζε ότι ο σύντροφός του είχε 
ανοίξει 1# και όχι 1$. Το κόστος ήταν 
22 Imps (11 που θα έπαιρναν και 11 που 
έδωσαν) και τον πίνακα να γράφει στο τέ-
λος του σετ 57-14 για τις ΗΠΑ, που είχαν 
ξεφύγει πια µε 52 Imps.
Με αντίπαλο την Ιταλία και δεδοµένο το 
57-1 του 2ου σετ, τίποτα δεν ήταν σίγου-

Όσο συναρπαστικά εξελίχθηκαν οι προηµιτελικοί, τόσο µονότονοι αποδείχθη-
καν οι ηµιτελικοί του Bermuda Bowl, µεταξύ Ιταλίας-Βουλγαρίας και ΗΠΑ-Κί-
νας. Μετά τα 4 πρώτα, από τα 6 σετ, τα φαβορί Ιταλία και ΗΠΑ είχαν ξεφύγει  µε 
50 περίπου Imps και στους αντιπάλους τους δεν έµενε παρά να τα παίξουν όλα 
για όλα, προκειµένου να ξαναµπούν στο παιχνίδι της πρόκρισης.

Όσο συναρπαστικά εξελίχθηκαν οι προηµιτελικοί, τόσο µονότονοι αποδείχθη-
καν οι ηµιτελικοί του Bermuda Bowl, µεταξύ Ιταλίας-Βουλγαρίας και ΗΠΑ-Κί-
νας. Μετά τα 4 πρώτα, από τα 6 σετ, σετ, σετ τα φαβορί Ιταλία και ΗΠΑ είχαν ξεφύγει  µε 

Imps και στους αντιπάλους τους δεν έµενε παρά να τα παίξουν όλα 

Παγκόσµια
πρωταθλήµατα 2009

Αλέκος Αθανασιάδης
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ρο, ιδίως όταν το σκορ στις 3 µόλις πρώτες 
διανοµές του 5ου σετ έγραφε 19-0 και η 
διαφορά έπεφτε στα 33 Imps. Όµως ο Zia 
είχε αντίθετη άποψη, που µεταφράστηκε 
σε ένα µονόστηλο των 48 Imps. To σετ 
αυτό τελείωσε 48-24 και η διαφορά έφθα-
σε τα 76 Imps.
Χωρίς ιδιαίτερες συγκινήσεις κύλησε το 
6ο σετ, µε ισορροπηµένο σκορ 36-28 για 
την Ιταλία και τη διαφορά στα 68 Imps, 
καθώς υπολείπονταν οι 32 διανοµές της 
τελευταίας µέρας. Θα µπορούσε άραγε να 
ανατραπεί η κατάσταση;
Αρχικά φάνηκε πως ίσως, όταν οι Ιταλοί 
προηγήθηκαν µε 17-1, αλλά οι ΗΠΑ απά-
ντησαν αµέσως µε 25 για να ξεφύγουν µε 
75 Imps, καθώς απέµεναν 22 µόνο διανο-
µές. Όµως τα 35 απ’ αυτά εξαφανίστηκαν 
στις τελευταίες 6 διανοµές του σετ αυτού, 
καθώς Lauria-Vercase θυµήθηκαν επι-
τέλους ότι µπορούν να παίξουν και καλό 
Μπριτζ. Οι θεατές χαµογελούσαµε αµυ-
δρά….. τουλάχιστον το τελευταίο σετ δεν 
θα αποτελούσε τυπική διαδικασία, όπως 
προδιαγραφόταν λίγη ώρα νωρίτερα.
Οι προπονητές σίγουρα γνωρίζουν πολλά 
περισσότερα από τους θεατές αλλά, προ-
σωπικά, αιφνιδιάστηκα όταν είδα τους 
Lauria-Vercase να παίζουν στο 8ο µεση-
µεριανό σετ εναντίον Meckstroth-Rodwell 
και τους Fantoni-Nunes να παρακολου-
θούν. Στις 8 πρώτες διανοµές οι Ιταλοί 
κάλυψαν 5 Imps (θα µπορούσαν και πε-
ρισσότερα) που θα γινόταν εύκολα 20, αν 

είχε βρεθεί η σωστή αντάµ στην επόµενη 
(Η αντάµ αυτή αποτέλεσε αντικείµενο συ-
ζήτησης των σχολιαστών για αρκετή ώρα 
στο ΒΒΟ και θα την δείτε στο διαγωνισµό 
αγορών του επόµενου τεύχους). Η αντάµ 
δεν βρέθηκε, αλλά βρέθηκε µια µανς στη 
δεύτερη και η διαφορά έπεσε στα 25 Imps, 
ενώ απέµεναν 6 µόλις διανοµές.
Στη διανοµή 13 ο Zia  βρέθηκε να εκτε-
λεί 6^, ενώ οι Ιταλοί είχαν αρκεστεί στη 
µανς. Αυτή τη φορά έλειπαν 4 ατού, µε τη 
Ντάµα δίφυλλη εκτός εµπάσας, αλλά ο Zia 
δεν δυσκολεύτηκε να την µαζέψει και να 
πάρει 13 Imps, που έκριναν οριστικά και 
τον αγώνα. Το σετ τελείωσε 28-24 για 
τους Ιταλούς, που διαµόρφωσε το τελικό 
αποτέλεσµα 285-249 Imps για τις ΗΠΑ, 
οι οποίες κατακτούσαν για 18η φορά το 
Bermuda Bowl (Οι Ιταλοί έχουν 14 νίκες).
Κρίνοντας από την εµφάνιση των δύο οµά-
δων στον τελικό, νοµίζω ότι η επικράτηση 
των Αµερικανών ήταν δίκαιη. Η καλοκουρ-
δισµένη µηχανή των Meckstroth-Rodwell 
απέδιδε ασταµάτητα στο µέγιστο, ενώ 
ο 70άρης Hamman άντεχε σαν 20χρονο 
παλικάρι. Ο Zia ήταν απλά…. Zia, ενώ 
στο νεοσύστατο συνδυασµό Nickell-Katz, 
o Katz έκανε ό,τι µπορούσε για να διευκο-
λύνει τον σύντροφό του, αναπληρώνοντας 
επάξια το κενό του Freemman.
Τελειώνοντας το άρθρο για το Bermuda 
Bowl θα πρέπει να δώσουµε ιδιαίτερα 
συγχαρητήρια στην οµάδα της Βουλγαρί-
ας, η οποία στο µικρό τελικό των 48 δια-

D’ Orsi Seniors Bowl 1η θέση:
Η οµάδα της Αγγλίας: Paul D HACKETT, Gunnar 
HALLBERG, Ross HARPER, John HOLLAND, David 
PRICE, Colin SIMPSON και Peter BAXTER (npc)

Venice Cup 1η θέση:
Η οµάδα της Κίνας: Yongling DONG, Yi Qian LIU, 
Ming SUN, Hongli WANG, Wenfei WANG, Ru YAN, 
Chuancheng JU (npc), Ya Fu LIN (προπονητής)

Bermuda Bowl 1η θέση:
Η οµάδα ΗΠΑ2: Bob HAMMAN, Ralph KATZ, Zia 
MAHMOOD, Jeff MECKSTROTH, Nick NICKELL, Eric 
RODWELL, Donna COMPTON (npc), Eric O. KOKISH 
(προπονητής)

νοµών, συνέτριψε την Κίνα µε 186-84 για 
να κατακτήσει θριαµβευτικά το χάλκινο 
µετάλλιο και να καταξιωθεί οριστικά σαν 
νέα δύναµη του παγκοσµίου Μπριτζ.
Στα άλλα Παγκόσµια πρωταθλήµατα οι 
δυο νικήτριες οµάδες, η Κίνα στις Γυναίκες 
και η Αγγλία στους  Seniors, είχαν εντελώς 
διαφορετική πορεία στους µεγάλους τελι-
κούς. 
Η πρώτη νίκη σε τελικό του Venice Cup για 
την οµάδα Γυναικών της Κίνας επιτεύχθη-
κε µε µεγάλη άνεση και διαφορά σε βάρος 
της αντιπάλου της οµάδας ΗΠΑ1 µε 220-
148 imps. Η Κίνα επικράτησε στα 5 από 
τα 6 σετ του τελικού χάνοντας µόνο το 
τελευταίο µε 18-19, όταν όλα είχαν κριθεί. 
Με τη νίκη αυτή 4 µέλη της οµάδας της Κί-
νας απέκτησαν τον τίτλο της World Grand 
Master, τη µεγαλύτερη διάκριση της Πα-
γκόσµιας Οµοσπονδίας Μπριτζ. 
Αντίθετα µε την Κίνα η Αγγλία ξεκίνη-
σε πολύ άσχηµα στον τελικό του D’ Orsi 
Seniors Bowl, χάνοντας το πρώτο ηµίχρο-
νο από την αντίπαλό της οµάδα της Πολω-
νίας µε 59-1 (η διαφορά έγινε 62,67 imps 
µαζί µε το carryover)! Όµως στη συνέχεια 
οι Άγγλοι αγωνίστηκαν πολύ καλά, κατα-
φέρνοντας να ανατρέψουν τη διαφορά και 
τελικά να επικρατήσουν µε  187-163,67 
imps. Ήταν η πρώτη φορά, που µια οµά-
δα, εκτός από τις ΗΠΑ, κατακτούσε τη νίκη 
στο θεσµό αυτό, από το 2001 που καθιε-
ρώθηκε. 
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∆ιασυλλογικό πρωτάθληµα οµάδων

Στον καθαρά αγωνιστικό τοµέα θριαµβευτής 
και πολυνίκης πλέον του Ελληνικού Μπριτζ 

στη κατηγορία 1-16 της Α’ Εθνικής ήταν ο Αθη-
ναϊκός Όµιλος Μπριτζ µε 8 πρωταθλήµατα ένα-
ντι 7 της ΛΕ. Ο ΑΟΜ κατέκτησε το πρωτάθληµα 
µε 4 νίκες, 2 ισοπαλίες και µόλις µια ήττα. Ήδη 
από τον 5ο γύρο το πρωτάθληµα φαινόταν 
ότι θα το κατακτήσει ο ΑΟΜ, αφού συνέτριψε 
στο µεγάλο ντέρµπι, τον περσινό πρωταθλητή 
ΟΠΑΦ µε 21-9. Την ήττα του όµως από την ΠΛΗ, 
µε 17-13 στον 6ο γύρο, εκµεταλλεύτηκε ο ΟΑΜ-
ΚΗ που µπήκε σε τροχιά πρωταθλήµατος, καθώς 

ένα γύρο πριν τον τελευταίο ο ΑΟΜ βρισκόταν 
στη πρώτη θέση µε 113 VPs έναντι 111 VPs του 
ΟΑΜΚΗ. Ο τελευταίος αγώνας θα έκρινε τον 
πρωταθλητή αφού ο οι δυο πρώτες οµάδες συ-
µπτωµατικά έπαιζαν µεταξύ τους! Ο ΑΟΜ κέρ-
δισε και τον ΟΑΜΚΗ 19-11 και στέφτηκε έτσι 
πρωταθλητής. Παράλληλα η ήττα αυτή έφερε 
τον ΟΑΜΚΗ στη τρίτη θέση ενώ δεύτερος, πέ-
ρασε ο ΟΠΑΦ που συνέτριψε τον ΟΑΜ µε 25-5 
οδηγώντας τον στον υποβιβασµό.
Στη Β’ Εθνική υποβιβάστηκε εκτός του ΟΑΜ και 
η ΠΛΗ ενώ το 2010 οι ΠΟΑΜ και ΛΕ θα αγωνίζο-

νται πλέον στην Α’ Εθνική κατηγορία.
Στην Α’ Εθνική της κατηγορίας 1-11 µεγάλος νι-
κητής ήταν ο ΟΑΜΘ. Ο όµιλος της Θεσσαλονίκης 
κέρδισε το πρωτάθληµα έχοντας 140 VPs έναντι 
126 VPs της ΠΛΗ και 111 VPs του ΟΠΑΦ.
Ό,τι δεν κατάφερε στην κατηγορία 1-16 της Α’ 
Εθνικής ο ΟΑΜΚΗ το κατάφερε στην 1-9. Κέρ-
δισε το πρωτάθληµα µε 118 Vps έναντι 115 Vps 
της ΠΛΗ. Τη τρίτη θέση κατέκτησε ο ΟΠΑΦ µε 
109 Vps.
Στη κατηγορία 1-6 της Α’ Εθνικής πρωταθλητής 
αναδείχθηκε ο όµιλος του Πειραιά, ΟΑΜΠΕΙ. Τη 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’ ΕΘΝΙΚΗ Β’ ΕΘΝΙΚΗ Γ’ ΕΘΝΙΚΗ

ΟΠΕΝ
ΑΟΜ 132 ΠΟΑΜ 130 ΟΑΜΧΝ 132
ΟΠΑΦ 124 ΛΕ 128 ΟΑΜΠΕΙ 125
ΟΑΜΚΗ 122 ΟΑΜΣ 111 ΚΟΑΜ 119

1-11
ΟΑΜΘ 140 ΑΟΤ 126

- -ΠΛΗ 126 ΑΟΜ 125
ΟΠΑΦ 111 ΟΑΜΠΕΙ 116

1-9
ΟΑΜΚΗ 118 ΧΟΜ 96 ΟΑΜΣ 138
ΠΛΗ 115 ΑΟΜΒ 90 ΟΑΜΡ 119
ΟΠΑΦ 109 ΑΟΜΧ 74 ΑΟΜΨ 118

1-6
ΟΑΜΠΕΙ 109 ΑΟΜΧ 110 ΟΑΜΘ 183
ΠΛΗ 106 ΑΟΜ 109 ΟΑΜΛ 168
ΟΑΜΚΗ 100 ΟΑΜ 94 ΑΟΜΨ 129

Το ∆ιασυλλογικό Πρωτάθληµα Οµάδων ξεκίνησε την Παρασκευή 23 και 
ολοκληρώθηκε τη Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2009 µε µεγάλη επιτυχία. 120 Οµάδες 
από όλη τη χώρα έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό αγωνιζόµενες στο Βυζαντινό 
Αθλητικό Κέντρο (οι κατηγορίες Όπεν, Γυναικών, Seniors και Μαθητών) και στις 
Ολυµπιακές εγκαταστάσεις Κανόε Καγιάκ (οι κατηγορίες 1-11, 1-9 και 1-6).

ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΛΕ 192
ΟΑΜΚΗ 177
ΟΠΑΦ 167

SENIORS
ΑΟΜΒ 125
ΟΑΜ 122
ΑΟΑΦ 116

ΜΑΘΗΤΩΝ
ΑΟΜ 129
ΑΟΜΒ 118
ΛΕ 113

1.

Ιγνάτιος Σουβατζής
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∆ιασυλλογικό πρωτάθληµα οµάδων

ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΗ Α’ ΝΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΙ

ΟΠΕΝ

ΑΟΜ 1993,1995,1996,1997,2003,2004,2007,2009 8
ΛΕ 1994,1999,2000,2001,2002,2005,2006 7
ΟΠΑΦ 2008 1
ΟΑΜΚΗ 1998 1

1-11

ΟΠΑΦ 2000,2004,2005 3
ΟΑΜΘ 2003,2009 2
ΠΛΗ 2002,2008 2
ΚΟΑΜ 2001 1
ΟΑΜΚΗ 1999 1
ΟΑΜ 2006 1
ΑΟΜ 2007 1

1-8,1-9

ΟΑΜΘ 2003,2005,2007 3
ΟΑΜΚΗ 2008,2009 2
ΑΜΙ 2006 1
ΟΑΜ 2004 1

1-5,1-6

ΟΑΜΘ 1999,2000,2004,2005 4
ΑΟΜ 2002,2003 2
ΟΑΜΛ 2001 1
ΣΛΑΜ 2006 1
ΑΟΜΒ 2007 1
ΟΑΜΧΝ 2008 1
ΟΑΜΠΕΙ 2009 1

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΛΕ 1993,1996,1988,2002,2003,2004,2006,2008,2009 9
ΟΑΜ 1994,1997,2007 3
ΟΑΜΚΗ 1999, 2001 2
ΟΠΑΦ 2000,2005 2
ΑΟΜ 1995 1

SENIORS
OAM 2001,2002,2003,2005,2006,2007,2008 7
AOM 2000,2004 2
AOMB 2009 1

ΜΑΘΗΤΩΝ
ΟΑΜΧΝ 2007,2008 2
ΑΟΜ 2009 1

∆ΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 1993-2009
ΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ A’ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝδεύτερη θέση κατέκτησε η ΠΛΗ ενώ την τρίτη 

ο ΟΑΜΚΗ.

Η ΛΕ προσέθεσε στη συλλογή της µια ακόµα 
νίκη όσο αφορά την ειδική κατηγορία των γυ-
ναικών, κατακτώντας το 9ο της πρωτάθληµα! 
Πίσω της άφησε στη δεύτερη θέση τον ΟΑΜΚΗ 
και στην τρίτη τον ΟΠΑΦ.

Η µεγαλύτερη όµως έκπληξη έγινε στην ειδική 
κατηγορία Seniors. Εκεί µετά από 4 συνεχόµενα 
χρόνια ο τίτλος του πρωταθλητή άλλαξε χέρια. 
Για πρώτη φορά στην ιστορία του αλλά και στην 
ιστορία του θεσµού, ο όµιλος της Βουλιαγµένης 
(ΑΟΜΒ) πανηγύρισε το πρώτο του πρωτάθλη-
µα στους Seniors.

Στον προτελευταίο γύρο η κατάταξη ήταν: 
ΟΠΑΦ 106 Vps, ΑΟΜΒ 104 Vps και ΟΑΜ 101 
Vps. Ο τελευταίος έθετε αντιµέτωπους τον 
ΟΠΑΦ µε τον ΟΑΜ και τον ΑΟΜΒ µε τον ΚΟΑΜ. 
Ο ΟΑΜ κέρδισε τον ΟΠΑΦ αλλά αυτό δεν είναι 
αρκετό. Ο ΑΟΜΒ θριάµβευσε επί του ΚΟΑΜ µε 
21-9 και κατέκτησε το πρωτάθληµα αφήνο-
ντας στη δεύτερη θέση τον ΟΑΜ. Παράλληλα ο 
ΑΟΑΦ εκµεταλλεύτηκε την ήττα του ΟΠΑΦ και 
πήρε τη τρίτη θέση.

Τέλος, στη κατηγορία «Μαθητές» ο ΑΟΜ κέρ-
δισε το πρωτάθληµα µε 129 Vps. Τη δεύτερη 
θέση κατέκτησε ο ΑΟΜΒ ενώ τη τρίτη η ΛΕ.

Οι τρεις πρώτες οµάδες ανά ενότητα και κατη-
γορία στην αριστερή σελίδα:

2. 3. 4. 5.

2009

Από τις απονοµές των επάθλων στους νικητές των ∆ιασυλλογικών 2008:

1. Η περσινή νικήτρια  της Γ’ Εθνικής όπεν, οµάδα του ΑΜ Ιωαννίνων µε τον Πρόεδρο της ΕΟΜ Ι. Κούµενο, 2. Η  νικήτρια  οµάδα Γυναικών 2008 της Λέσχης Επιστη-
µόνων., 3. Ο Μανώλης Μαραγκουδάκης του ΟΑΜ Χανίων παραλαµβάνει το έπαθλο Α’ νίκης 2008 της µαθητικής οµάδας του οµίλου του., 4. Η οµάδα του ΟΠΑΦ που 
κέρδισε το έπαθλο Α’ νίκης στην Α΄Εθνική όπεν το 2008. , 5. Γ. Οικονοµόπουλος, Γ. Καρλαύτης, µέλη της οµάδας Seniors που κατέκτησε την πρώτη νίκη το 2008, µε τον 
Αντιπρόεδρο της ΕΟΜ Κ. Γιαννά και τον Ταµία της ΕΟΜ Α. Αθανασιάδη.
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# Αxxx
$ x
^ AK
& QJ10xxx

# KJ
$ xxx
^ J10xx
& Axxx

∆ 
Β
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 Α
# xx
$ 10xxxx
^ Qxxxx
& x

# Q10xxx
$ AKQJ
^ xx
& Kx

Αυτή η πραγµατικά απίστευτη ιστορία συνέβη στον πρώτο µας αγώνα 
Παρασκευή βράδυ εναντίον του ΛΑΜΘ, στη Γ’ Εθνική ΟΠΕΝ στους πρόσφατους 
∆ιασυλλογικούς Οµάδων 2009.

Του ∆ηµήτρη ∆ανελλάκη

Ρωτάω λοιπόν «Μου εξηγείτε παρακαλώ 
τις αγορές σας;» Νέος πανικός στο τρα-
πέζι! «Μας δουλεύεις ρε φίλε, πλάκα µας 
κάνεις; Χάσαµε τις 6 ή 7 πίκες, παίζουµε 
την αηδία, και ζητάς κι εξηγήσεις;» Μέ-
χρι και ο συµπαίκτης µου απέναντι, λέει 
«Σοβαρέψου ρε συ, κάνε µια αντάµ να 
τελειώνουµε, λάθος συµβόλαιο παίζουν 
οι άνθρωποι, τι ψάχνεις τώρα;» Προσπα-
θώ για κανένα λεπτό ακόµα, αλλά µάταια. 
Τους λέω λοιπόν πρώτον, ότι η συµπερι-
φορά τους είναι απαράδεκτη, διότι το ότι 
πάσαραν κατά λάθος ένα συµβόλαιο δεν 
σηµαίνει ότι εγώ δεν δικαιούµαι εξηγήσε-
ων, και δεύτερον λέω στον συµπαίκτη µου 
ότι αφού κι αυτός µου πάει κόντρα στο 
θέµα αυτό θα κάνω µια αντάµ αλλά να µην 
µου ρίξει ευθύνες για το αποτέλεσµα. Και 
ακουµπάω στο τραπέζι τον &Α.

Ένα λεπτό αργότερα ο εκτελεστής κάνει 
claim, κι εµείς τραβάµε τα µαλλιά µας.

Όλη η διανοµή ήταν:

Οµάδες, Όλοι στη δεύτερη, µοιράζει ο Β

Ο εκτελεστής στην αντάµ µου ξεµπλόκαρε 
τον &K. Συνέχισα µε καρό, κέρδισε στον 
µορ, τράβηξε 4 γύρους ατού πετώντας 
από το τραπέζι τις 3 λιµές πίκες και έκανε 
claim λέγοντας στον συµπαίκτη µου να 
πάρει το ατού του όποτε θέλει.

Αν γύριζα πίκα, έβγαινε εύκολα. Αν γύριζα 
κούπα, έβγαινε εύκολα. Αν γύριζα σπαθί, 
είτε ο συµπαίκτης κόψει είτε όχι, βγαί-
νει εύκολα. Αν έβγαινα όµως ατού ... (ή 
νοµίζω και καρό ...*) α ρε σύντροφε, µε 
έφαγες ...

Συµπέρασµα: Ακόµα και αν βρεθείς να 
εκτελείς το πιο απαράδεκτο συµβόλαιο, 
NEVER SAY DIE!

*Με καρό το συµβόλαιο πέφτει εύκολα 
µέσα αρκεί η άµυνα να συνεχίζει καρό κάθε 
φορά που παίρνει χέρι. 

Με ατού το συµβόλαιο επίσης πέφτει, µόνο 
και µόνο γιατί ο Νότος, µην έχοντας άλλο 
ανέβασµα στο χέρι, πρέπει να πάρει 4 γύ-
ρους ατού πριν παίξει σπαθί. Στο 4ο ατού ο 
µορ σκουιζάρεται! Αν ο εκτελεστής ξεράνει 
τον #Α η ∆ύση, παίρνοντας τον &Α, θα συ-
νεχίσει µε τον #J. Αν όχι  θα καρφώσει τον 
εκτελεστή στο µορ και η άµυνα θα κάνει το 
5ο ατού και την πίκα. 

      

Βορράς Ανατολή Νότος ∆ύση

1& πάσο 1# πάσο

3# πάσο 4$ πάσο

5^ πάσο 5$ πάσο

∆ίχως να µπούµε εµείς στην αγορά οι 
αντίπαλοι αρχίζουν να αγοράζουν ...

Ο Βορράς µετά την αγορά 5$ αρχίζει να 
σκέφτεται τις πιθανότητες για τις 5, 6 ή 
7 πίκες ... µετά από αρκετή σκέψη, λέει: 
«Αυτά θα παίξουµε παιδιά...» και µαζεύει 
από µπροστά του όλα τα χαρτάκια αγορών, 
∆ΙΧΩΣ να αγοράσει τίποτα. Εµβρόντητος 
και ο συµπαίκτης µου µαζεύει κι αυτός 
τα δικά του χαρτάκια και το ίδιο κάνω κι 
εγώ. Την ώρα που αφήνουµε τα χαρτάκια 
µέσα στο bidding box, ο Βορράς παγώνει 
και ρωτάει: «Συγνώµη, τι παίζουµε τώρα; 
5#, έτσι;» «Όχι», απαντάµε εµείς, «πασά-
ρατε τις 5$». Ακολουθεί ένας αυτονόη-
τος εκνευρισµός, όπου οι αντίπαλοί µας 
φωνάζουν, διαµαρτύρονται, απειλούν να 
φωνάξουν director, λένε διάφορα, αλλά εν 
τέλει αποφασίζουν ότι µάλλον την έχουν 
πατήσει και συµβιβάζονται µε το µοιραίο.

Όλα ησυχάζουν στο τραπέζι και ο Νότος 
µου λέει να κάνω αντάµ. Κοιτάζω τα φύλ-
λα µου και σκέφτοµαι... κάτι µέσα µου µε 
τρώει πως η αντάµ µου θα κρίνει πολλά. 

Είµαι ∆ύση, και σηκώνω το εξής χέρι:

# K J

$ x x x

^ J 10 x x

& A x x x

 

Μια Απίστευτη ∆ιανοµή
από τους ∆ιασυλλογικούς 2009
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Μαυρίκου Ε - Κανδιώτη Φ 294,00

Βελαίτη Π - Μήτση Γ 281,00

Νέστορα Θ - Σάλεµ Ν 276,00

Πολίτου Α - Κοτρωνάρου Α 271,00

Παναγάκη Μ - Συρακοπούλου Χ 267,00

Παπυράκη Μ - Μιχαλάκου Κ 263,00

1-16

Πανελλήνιο πρωτάθληµα Γυναικών 2009

Το ίδιο βέβαια και ακόµα χειρότερο συµ-
βαίνει µε τις άλλες ειδικές κατηγορίες, 

αυτές των Seniors και των Νέων. 
Το πρωτάθληµα φέτος διεξάχθηκε από 18 
έως 20 Σεπτεµβρίου στα εντευκτήρια του 
ΑΟΜ χωρισµένο σε δυο ενότητες κατηγορι-
ών: 1-16 και 1-9. Και οι δυο αγώνες έγιναν 
σε τρεις ηµερίδες µε σύστηµα βαθµολογίας 
imp’s εναντίον του µέσου όρου. 
Στην κατηγορία 1-16 συµµετείχαν 18 ζεύγη 
(4 περισσότερα από πέρυσι). Την πρώτη 
ηµέρα των αγώνων επικεφαλής βρέθηκαν οι 
Λ. Οικονόµου – Μ. Τρίπου ακολουθούµενες 
από τις Ε. Μαυρίκου – Φ. Κανδιώτη Π. Βε-
λαίτη – Γ. Μήτση. Την επόµενη όµως µέρα 
όλα αυτά τα ζεύγη υποχώρησαν σηµαντικά 
και την ηµερίδα κέρδισαν οι Θ. Νέστορα – Ν. 
Σάλεµ (που τέθηκαν και επικεφαλής στην 
γενική κατάταξη) µε δεύτερες τις Β. Νίκα 
– Ε. Μπίκα και τρίτες τις Α. Γεωργίου – Α. 
Καραµανλή. 
Όλα, όπως συνήθως κρίθηκαν την τελευταία 
ηµέρα όταν οι Ειρήνη Μαυρίκου – Φλώρα 
Κανδιώτη εντυπωσίασαν κερδίζοντας τόσο 
την ηµερίδα (µπροστά από τις Ν. Κοτρω-
νάρου – Α. Πολίτου και Μ. Αρσάνογλου 
– Μ. Κορώνη) όσο και τον συνολικό αγώνα, 
στεφόµενες πρωταθλήτριες Ελλάδας 2009. 
Στην δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης 
ένα από τα αρχικά φαβορί, οι Π. Βελαΐτη – Γ. 
Μήτση ενώ στο χάλκινο µετάλλιο διατηρή-
θηκαν οι Θ. Νέστορα – Ν. Σάλεµ.  
 Τα έξι πρώτα ζεύγη της τελικής κατάταξης:

Στην κατηγορία 1-9 συµµετείχαν 14 ζεύγη 
(22 η περυσινή συµµετοχή στο 1-8). Εδώ οι 
Μ. Παπανδρέου – Β. Ζουλινού  πρώτευσαν 
την πρώτη ηµερίδα (για την ακρίβεια µε 
αντικαταστάτρια την Ε. Τζωρτζακάκη στη 
θέση της Β. Ζουλινού) και ήρθαν 2ες τις δύο 
επόµενες κερδίζοντας µε διαφορά την πρώ-
τη θέση της γενικής κατάταξης και τον τίτλο 
των πρωταθλητριών 1-9. Ασηµένιο µετάλ-

Το Πανελλήνιο πρωτάθληµα Γυ-
ναικών δεν είναι από τους πλέον 
δηµοφιλείς αγώνες. Αυτό είναι 
µάλλον ανεξήγητο αν υπολογίσει 
κάποιος τον αριθµό των γυναι-
κών που παίζει τακτικά Μπριτζ 
όπως και τα περιθώρια εξέλιξης 
και ανάδειξης που υπάρχουν 
στην κατηγορία αυτή, τόσο σε 
Ελληνικό όσο και σε ∆ιεθνές επί-
πεδο. 

Παπανδρέου Μ - Ζουλινού Β 239,00

Νεράτζη Α - Σµαράγδη Ο 223,00

Παντελή Κ - Χασκοπούλου Β 219,00

Αντανασιώτη Λ - Αντανασιώτη Ν 214,00

Μπράβου Χ - Σιτινά Ε 200,00

Μουλάκη Ρ - Ζάκκα Ν 200,00

1-9

λιο οι Α. Νεράντζη – Ο. Σµαραγδή που είχαν 
σταθερά καλή απόδοση και τις τρείς ηµέρες 
του αγώνα και χάλκινο µετάλλιο οι Κ. Πα-
ντελή (από την Πάτρα) – Β. Χασκοπούλου 
που κέρδισαν και την τρίτη ηµερίδα. Την 
δεύτερη ηµερίδα πρώτευσαν οι Χ. ∆ελή – Ρ. 
∆εδουσοπούλου.  

Τα έξι πρώτα ζεύγη της τελικής κατάταξης:

Πρωταθλήτριες Γυναικών 2009, µε πεντακάθαρη 
διαφορά, οι Ειρήνη Μαυρίκου (αριστ.), Φλώρα 
Κανδιώτη. 

Τρίτες στην κατηγορία 1-16 του πρωταθλήµατος 
Γυναικών 2009 οι Θ. Νέστορα (αριστ.) – Ν. Σάλεµ. 

Στη δεύτερη θέση του πρωταθλήµατος 2009 τα µέλη 
της Εθνικής µας οµάδας Γυναικών Π. Βελαΐτη (αριστ.) 
- Γ. Μήτση. 

Μ. Παπανδρέου, 
πρώτη στην 
κατηγορία 
1-9 του 
πρωταθλήµατος 
Γυναικών 2009 
µε συµπαίκτρια 
την Β. Ζουλινού. 
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Περιφερειακό πρωτάθληµα Κεντρικής Ελλάδας

Ικανοποιητικός ήταν και ο αριθµός των 
συµµετοχών παρότι δεν βοήθησε κα-

θόλου ο καιρός, αφού την Παρασκευή 
11 Σεπτεµβρίου ξέσπασε η γνωστή θεο-
µηνία που κτύπησε κυρίως την περιοχή 
της Εύβοιας. Συµµετείχαν οι αθλητές  
του τοπικού Οµίλου (ΑΟΜΧ), όπως και 
πολλοί εκδροµείς, κυρίως από την Αθή-
να αλλά και από άλλες πόλεις. Πολλά 
συγχαρητήρια για την άψογη διοργάνω-
ση του πρωταθλήµατος οφείλονται στα 
µέλη του ∆.Σ. του ΑΟΜΧ και στον πρόε-
δρο τους ∆ηµήτρη Πρωτόπαππα.
Ο αγώνας χωρίστηκε σε 2 κατηγορίες, 
όπεν και 1-9. Στην κατηγορία όπεν που 
συµµετείχαν 35 ζεύγη την πρώτη ηµε-
ρίδα κέρδισαν οι Τ. Μούλιου – Μ. Σο-
φιός µε 67,71% και την δεύτερη οι Μ. 
Παπυράκη – Ι. Προκοπίου µε 66,72%. 
Οι επιδόσεις αυτές  τους βοήθησαν και 
να καταλάβουν την 2η και 3η θέση της 
γενικής κατάταξης αντίστοιχα. Στην 
πρώτη θέση του πρωταθλήµατος τερ-

µάτισαν οι Βασίλης Βρούστης  - Τάκης 
Κωτσιόπουλος, χάρη και στο εντυπωσι-
ακό 72,47% που πέτυχε την τρίτη ηµέ-
ρα ο Β. Βρούστης παίζοντας µε τον… 
Γιάννη Μανωλά (αντικαταστάτης του Τ. 
Κωτσιόπουλου). 

Στην κατηγορία 1-9 την πρώτη ηµέρα 
προηγήθηκε το ζεύγος  Κέτεν Α. - Λέισος 
Γ. µε 62.77% ενώ στην δεύτερη ηµέρα 
πρώτο αναδείχθηκε το ζεύγος Μαυρί-
κου Ε. - Κορδούτης Γ. µε 65,95%. Εδώ 
επίσης το ζεύγος που κέρδισε την τρίτη 
ηµερίδα, οι  Μπουρίκα Μ. - Αντωνίου 
Γκβαραµάτζε Μ., ήταν αυτό που κατέ-
κτησε και τον τίτλο του πρωταθλητή. Σε 
ελάχιστη απόσταση, στην δεύτερη θέση, 
τερµάτισαν οι  Καρατζά Ε. - Αντωνίου 
Ε., που ήταν 1οι στη γενική κατάταξη 
πριν την τελευταία µέρα ενώ τρίτοι, µε 
αρκετή διαφορά από τους επόµενους, 
κατατάχτηκαν οι Κωσταπάνος Β. - Μα-
θιουδάκης Α.

Βρούστης Β - Κωτσιόπουλος Π 60,69

Προκοπίου Ι - Παπυράκη Μ 58,59

Μούλιου Τ - Σοφιός Μ 58,06

Μαµιδάκη Λ - Ρούσσος Γ 57,42

∆εληµπαλταδάκης Ν - ∆ιονυσόπουλος ∆ 56,83

Ζώτος Λ - Σαπουνάκης Α 56,58

1-16

Με µεγάλη επιτυχία διεξάχθηκε από 11 έως 13 Σεπτεµ-
βρίου το Περιφερειακό Πρωτάθληµα Κεντρικής Ελλά-
δας. Φέτος ήταν η σειρά της Χαλκίδας η οποία διοργάνω-
σε εξαιρετικούς αγώνες στις άνετες εγκαταστάσεις του 
Τάγµατος Πεζικού, κοντά στο κέντρο της πόλης.

Μπουρίκα Μ - Αντωνίου Γκβαραµάτζε Μ 58,79

Καρατζά Ε. - Αντωνίου Ευ 58,45

Κωσταπάνος Β - Μαθιουδάκης Α 57,98

Κέτεν Α - Λέισος Γ 56,71

Κουκουζά Β - Τρίκολλος Β 55,78

Μαυρίκου Ε - Κορδούτης Γ 55,67

1-9

Ο Βασίλης Βρούστης και ο Τάκης Κωτσιόπουλος 
κατέκτησαν την πρώτη θέση του Περιφερειακού 
πρωταθλήµατος Κεντρικής Ελλάδας. 

Μ. Σοφιός - Τ. Μούλιου κατέλαβαν
την τρίτη θέση στην κατηγορία όπεν.    

Καρατζά Ε. - Αντωνίου Ε. κατέλαβαν 
την δεύτερη θέση στην κατηγορία 1-9.  

Μπουρίκα Μ. - Αντωνίου Γκβαραµάτζε Μ. 
πρώτες στην κατηγορία 1-9  

Τα έξι πρώτα ζεύγη
της τελικής κατάταξης 1-16:

Τα έξι πρώτα ζεύγη
της τελικής κατάταξης 1-9:
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Στο 24ο Μάθηµα γίνεται για πρώτη 
φορά αναφορά στο ενθαρρυντικό σι-

νιάλο στην άµυνα και αναλύεται η δυνατό-
τητα του εκτελεστή να ξεσκαρτάρει κάποιο 
φύλλο του µορ σε µαιτρ φύλλο του χεριού 
του (ή και το ανάποδο), ώστε να µπορέσει 
στη συνέχεια να κόψει κάποιο χανόµενο 
φύλλο στο µορ.
Εκτός από την προσπάθεια που θα γίνει 
από την ΕΟΜ να ξεκινήσει η διδασκαλία 
του µίνι-µπριτζ στα σχολεία µε την έναρξη 
της φετινής σχολικής χρονιάς έχουµε την 

Στο 24ο

 Μάθηµα γίνεται για πρώτη φορά αναφορά στο ενθαρρυντικό σινιάλο στην 

άµυνα και αναλύεται η δυνατότητα του εκτελεστή να ξεσκαρτάρει κάποιο φύλλο του 

µορ σε µαιτρ φύλλο του χεριού του (ή και το ανάποδο), ώστε να µπορέσει στη 

συνέχεια να κόψει κάποιο χανόµενο φύλλο στο µορ. 

Εκτός από την προσπάθεια που θα γίνει από την ΕΟΜ να ξεκινήσει η διδασκαλία του 

µίνι-µπριτζ στα σχολεία µε την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς έχουµε την 

πρόθεση να ξεκινήσουµε από τον Οκτώβρη, στα εντευκτήρια των ΟΑΜ – ΛΕ στο 

Μαρούσι, ή και σε άλλους Οµίλους εφόσον υπάρχει µεγάλη ζήτηση, µαθήµατα σε 

παιδιά ηλικίας 9-15 ετών, σε ώρα Παρασκευής ή Σαββατοκύριακου που θα 

εξυπηρετεί τους περισσότερους. Ελπίζουµε ότι σύντοµα θα δούµε και στην Ελλάδα 

εικόνες όπως αυτές στις παρακάτω φωτογραφίες από σχολεία της Γαλλίας και ότι σε 

κάποια από τις προσεχείς διεθνείς διοργανώσεις θα συµµετάσχει και ελληνική 

σχολική οµάδα.  

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
2ο (***)

Εξασκηθείτε στην εκτέλεση

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
1ο (***)

Οµάδες. ΒΝ στη δεύτερη  
Μοίρασε ο Βορράς

Οµάδες. Όλοι στη δεύτερη  
Μοίρασε ο Νότος

      Οι λύσεις στη σελίδα 21

# 8763
$ K82
^ ΚJ1087
& A

∆ 
Β

 
Ν

 Α

# 4
$ A9654
^ A632
& KQ6

# 2
$ ΑQ10942
^ A1063
& 94

∆ 
Β

 
Ν

 Α

# J1093
$ 7
^ 95
& AKQ1073

Νότος ∆ύση Βορράς Ανατολή

1$ πάσο 2^ 2#

3^ πάσο 3$ πάσο

4$ πάσο πάσο κοντρ

όλοι πάσο

Αντάµ: #2
Νότος ∆ύση Βορράς Ανατολή

1$ πάσο

2& πάσο 2^ πάσο

3XA όλοι πάσο

Αντάµ: #5

Το κοντρ της Ανατολής µπορεί να βοηθήσει το 
Νότο να πραγµατοποιήσει το συµβόλαιό του. 
Η ∆ύση κάνει έξοδο το #2, η Ανατολή παίρνει 
τον #Κ και συνεχίζει µε τον #Α. Πώς πρέπει να 
παίξει ο Νότος;

Πώς πρέπει να παίξει ο Νότος ώστε να 
αναπτύξει εννέα λεβέ και να πραγµατοποιήσει 
το συµβόλαιό του;

Mini Bridge
Μαριάννα Κορώνη – Βασίλης Βιρβιδάκης

Περιφερειακό πρωτάθληµα Κεντρικής Ελλάδας

Η ∆ύση έκανε έξοδο το #5 για την #Q της 
Ανατολής. Η Ανατολή γυρίζει το #4 για τον 
#Κ της ∆ύσης, η οποία κερδίζει και τον #Α 
και παίζει το #6, ενώ η Ανατολή ακολουθεί. 
Πώς θα συνεχίσετε;

πρόθεση να ξεκινήσουµε από τον Οκτώ-
βρη, στα εντευκτήρια των ΟΑΜ – ΛΕ στο 
Μαρούσι, ή και σε άλλους Οµίλους εφόσον 
υπάρχει µεγάλη ζήτηση, µαθήµατα σε παι-
διά ηλικίας 9-15 ετών, σε ώρα Παρασκευής 
ή Σαββατοκύριακου που θα εξυπηρετεί 
τους περισσότερους. Ελπίζουµε ότι σύντο-
µα θα δούµε και στην Ελλάδα εικόνες όπως 
αυτές στις παραπάνω φωτογραφίες από 
σχολεία της Γαλλίας και ότι σε κάποια από 
τις προσεχείς διεθνείς διοργανώσεις θα 
συµµετάσχει και ελληνική σχολική οµάδα. 

Πληροφορίες
για τα µαθήµατα µίνι-µπριτζ

Μαριάννα Κορώνη:
210 8020 519, 6932 947 768
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Λύσεις των ασκήσεων στη σελίδα 21

Εξασκηθείτε
στην αγορά

Εξέλιξη της αγοράς στις άλλες 
περιπτώσεις (εκτός Drury)
Κατά την εξέλιξη της αγοράς ο απα-
ντών είναι υποχρεωµένος να ακολου-
θεί τους κανόνες που ίσχυαν και αν 
ήταν απασάριστος, π.χ να συνεχίζει την 
αγορά εφόσον είναι φόρσινγκ.
Αντίθετα ο ανοίξας έχει την ευχέρεια 
και το δικαίωµα να πασάρει σχεδόν 
οποιαδήποτε φυσική αγορά του απα-
ντώντα, εφόσον το χέρι αυτό είναι λιµι-
ταρισµένο µέχρι, το πολύ, 11 πόντους.
Εξαίρεση: Η αγορά τέταρτου χρώµατος 
συνεχίζει να είναι συµβατική και φόρ-
σινγκ, για λόγους διευκόλυνσης της 
οµαλής εξέλιξης της αγοράς.
    
Μετά από άνοιγµα “φραγµού” 3ης 
θέσης Η µανς σχεδόν  αποκλείεται. 
Εφόσον όµως υπάρχει φιτ και κατανο-
µή στον απαντώντα ακολουθεί αυτός 
τον νόµο των Συνολικών λεβέ, λογα-
ριάζοντας όµως απέναντι ένα ατού 
λιγότερο από το κανονικό, ιδίως στη 
πρώτη µανς.   
 
Μετά από άνοιγµα “φραγµού” 4ης 
θέσης Η µανς δεν αποκλείεται, εφόσον 
υπάρχει φιτ και κατανοµή στον απα-
ντώντα. Κάθε αγορά νέου χρώµατος ή 
ΧΑ από τον απαντώντα είναι διερευνη-
τική της µανς, µε φιτ.

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ
ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ
Α) Μετά από απλή παρεµβολή
σε χρώµα

Αγορές µε πασαρισµένο σύντροφο (τελευταίο)

Μετά από άνοιγµα σε µαζέρ - παρεµβο-
λή: το κιουµπίντ δείχνει  τρίφυλλο φιτ, 
µάξιµουµ του πάσο και, αν η αγορά 
φθάνει αναγκαστικά στα 3, κατανοµή 
(συνήθως σόλο ή σικάν στο χρώµα της 
παρεµβολής). Αντίθετα αν ο απαντών 
έχει 4φυλλο φιτ αγοράζει κανονικά 
(άλµα στα 3, στα 4 ή σπλίντερ).
Μετά από άνοιγµα σε µινέρ - παρεµβολή: 
το κιουµπίντ δείχνει  τετράφυλλο+ φιτ 
και µάξιµουµ του πάσο  (10-11 πόντοι). 
Η σηµασία όλων των άλλων αγορών 
δεν αλλάζει (δεν υπάρχει όµως Drury). 

B) Μετά από παρεµβολή µε κοντρ 
 Μετά από 1 σε χρώµα- κοντρ - σιρκόντρ - 
νέο χρώµα δεξιά µας: δείχνουµε ότι δεν 
έχουµε άνοιγµα ή ότι είµαστε εντελώς 
µίνιµουµ επαναγοράζοντας αµέσως 
(µην αφήνοντας τον σύντροφο να κο-
ντράρει - ενδεχοµένως- ή να αγοράσει 
κάτι άλλο). Ακόµη και αν αγοράσουµε 
1ΧΑ -σε αυτή την περίπτωση- δεν ση-
µαίνει ότι έχουµε κανονικό άνοιγµα. 

Μετά από πάσο – πάσο - 1^ (εµείς) – κοντρ 
– σιρκόντρ - 1# τι αγοράζουµε µε τα παρα-
κάτω χέρια:

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

# A105
$ Q87
^ KQ103
& 873

1.

# 5
$ Q2
^ KQJ64
& QJ1072

2.

# 82
$ QJ7
^ KJ10865
& A7

3.

# 85
$ K4
^ KJ765
& AQ94

4.

# A10
$ K1073
^ AJ83
& Q54

5.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συµµετοχή σε 
Επιτροπές ΕΟΜ – κατάλογο Παρατηρητών αγώνων. 
Καλούνται όσοι αθλητές ενδιαφέρονται να προσφέρουν υπηρεσίες συµµετέχο-
ντας είτε σε επιτροπές της ΕΟΜ είτε στον κατάλογο των Παρατηρητών αγώνων 
της ΕΟΜ να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους εγγράφως, αποστέλλοντας επιστο-
λή, fax ή email στα γραφεία της ΕΟΜ, έως την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2009.
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πρωταθλητές51
Άµυνα για

Γιώργος Ρούσσος

Άµυνα, άµυνα, άµυνα. Η αποθέωση της συµπερασµατικής σκέψης και της 
απεριόριστης εµπιστοσύνης των συντρόφων, ο ένας στο παίξιµο του άλλου.

# QJ7
$ 4
^ Q1083
& KJ986

# 1063
$ 10962
^ 7
& Q10732

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# K982
$ A
^ AK9654
& 54

# A54
$ KQJ8753
^ J2
& A

Είσαι σε τριήµερο ζευγών και µάλλον πρώτος 
στην µέχρι εκείνη την στιγµή κατάταξη όταν 
στο τραπέζι σου έρχονται βασικοί ανταγωνιστές 
σου. Θα συνεχίσεις το ράλι σου ξεπερνώντας το 
εµπόδιό τους;
Στην πρώτη διανοµή πιάνουν το φύλλο αλλά 
παίζουν ένα µέτριο συµβόλαιο που σου αφήνει 
ελπίδες για τουλάχιστον moyen. Στο δεύτερο 
όµως µετά από πάσο του Β ανοίγεις µε 1^ και 
οι αγορές εξελίσσονται ως εξής:

∆ύση Βορράς Aνατολή Νότος
πάσο 1^ κοντρ

πάσο 3&* 3^ 3$

πάσο 3ΝΤ όλοι πάσο

*9-10π. µε τουλάχιστον 5φυλλο

Ανταµάρεις τον ^ Α κατεβαίνει ο εξής µορ:

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# Κ982
$ Α
^ ΑΚ9654
& 54

# Α54
$ ΚQJ8753
^ J2
& A

Ο σύντροφος ακολουθεί µε το 7, συνεχίζεις γε-
µάτος προσδοκία µε τον Ρήγα αλλά δυστυχώς ο 
σύντροφος σκέπτεται.  Σκέπτεται και  ξελιµάρει 
το &3.
Τι είναι αυτό το 3, λες να έχει τον Ρήγα; Απίθανο.
Κατ’ αρχήν φίδια σε ζώνουν από παντού. Οι 4$ 
πάνε µια έως δυο µέσα µε συνεχές upper-cut 
στα καρά. Πόσοι θα έχουν το judgment του Ν να 
προβλέψουν ύστερα από την αγορά σου των 3^ 
τα επερχόµενα upper-cut και να µείνουν στα 3ΝΤ 
µε αυτό το ανώµαλο χέρι;
Μια πρώτη και καλή σκέψη είναι να ντεµπλοκά-
ρεις τον $ Α και να καρφώσεις τον εκτελεστή 
στο µορ µε σπαθί περιµένοντας να σκοράρεις 
τον # Κ και να αρκεστείς στο µπουκ ή και το µια 

µέσα αν ο σύντροφος κρατάει το #J10.  Την ίδια 
άµυνα θα έκανες και στις 4$ για το δυο µέσα. 
Το κακό σκορ σου έρχεται µε ιλιγγιώδη ταχύτητα 
και µάλιστα µ’ αυτούς που δεν θα έπρεπε.
Ψυχραιµία, από τα µεγαλύτερα προσόντα στο 
µπριτζ.  Πόσες κούπες έχει ο εκτελεστής; Έχει 
ήδη δείξει τουλάχιστον 9 χαρτιά στα µινέρ. 
Ασφαλώς δεν έχει 3 κούπες και σόλο πίκα, 
αλλά και το 2-2 στα µαζέρ είναι απίθανο.
Ας δούµε όµως τι λέει και ο σύντροφος που 
επειδή κρατάει yearborrow δεν σηµαίνει πως 
διαβάζει εφηµερίδα όσο εσύ και ο εκτελεστής 
βασανιζόσαστε.  Ξέρει πως έχεις τον $Α.  
∆εν ξέρει τον #Κ αλλά τον προϋποθέτει για-
τί αν τον έχει ο εκτελεστής θα έρθει στο χέρι 
του και οι 10 µπάζες είναι αναπόφευκτες. Σε 
παίζει λοιπόν για τον Κ βλέπει το πλάνο σου. 
Όµως ξόφλησε το &3 και δεν ξόφλησε κούπα. 
Απεριόριστη εµπιστοσύνη. Έχει 4φυλλο 10άρι. 
Με 4φυλλο λιµό, ξερό 10 στον εκτελεστή, θα 
δώσει το 2 να σε ειδοποιήσει ότι ναι µεν είναι 
4φυλλος αλλά οι κούπες δεν σταµατιούνται, 
ώστε να προχωρήσεις στο πλάνο σου. Με 
3φυλλο, 10άρι βέβαια, έχει περιθώριο να ξο-
φλήσει το µεσαίο µια και αποκλείονται οι τρεις 
κούπες στα χέρια του Βορρά.  
Ο σύντροφος δεν κάνει ποτέ λάθος. Η µόνη  
περίπτωση να µην σου δείχνει τι γίνεται στις 
κούπες είναι να έχει πράγµατι τον &Κ. Όσο και 
αν από την αγορά φαίνεται απίθανο δεν είναι 
λίγοι οι Βορράδες που µε: #QJ, $x, ^Q10xx, 
&QJ10982 θα προτιµήσουν την αγορά 3& 
από την 1ΝΤ. Εξ άλλου  µε &ΑΚ στα χέρια του 
Νότου και σόλο ή σικάν καρό θα δικαιωνό-
ντουσαν µια και βγαίνουν 5 ή 6&.  Πάντως αν 
δεν έχει τον &Κ, έχει οπωσδήποτε την Q. Κα-
νένας από J7632 δεν ξοφλάει το 3 στο πρώτο 
discard. Όλοι θα ξοφλήσουν το 7 ή το 6.
Γυρίζεις λοιπόν σπαθί, ο σύντροφος ακολουθεί 
µε το 2, δεν έχει άρα τον Κ και πιάνεις  µε τον 
$Α.  Τι παίζεις;  Ένα χαρτί ζητάς από τον σύ-
ντροφο, το #10, µια και µε τους δυο πόντους 

της &Q εξαντλήθηκαν οι πιθανότητες για άλλη 
φιγούρα στα χέρια του.
Τα τέσσερα χέρια ήταν:

Αν παίξεις πίκα για το 10 του συντρόφου και 
την Ντάµα του Βορρά το συµβόλαιο µοιάζει να 
πέφτει µε 2 µπάζες σε κάθε χρώµα. Όµως αν ο 
εκτελεστής τραβήξει τα δυο καρά του, η ∆ύση 
σκουιζάρεται, διώχνει στο πρώτο καρό άλλο 
ένα σπαθί και στο δεύτερο, το µοιραίο δεύτερο 
πίκα. Το τρίτο φεύγει στο κατέβασµα του #Α, 
έτσι όταν θα πιάσει µε το $10 θα πέσει στο &KJ 
του Βορρά για την ένατη µπάζα. Αν όµως αντί για 
πίκα παίξεις καρό!!
Ο σύντροφος ακολουθεί µε τρίτο σπαθί. Αν τώρα 
ο Βορράς παίξει και τέταρτο καρό η ∆ύση ξοφλά-
ει µεν πίκα αλλά εξακολουθεί να κρατάει δυο. 
Στην # Q του εκτελεστή ορµάς µε τον Ρήγα. Ο 
σύντροφος δίνει την δεύτερη πίκα του αλλά έχει 
ακόµα µια σαν χαρτί εξόδου όταν πιάσει µε το 
$10. Ούτε τον ωφελεί να µετράρει τα σπαθιά 
του χεριού του παίζοντας Ρήγα και λιµό γιατί θα 
τον καρφώσει στον µορ µε το $10.
Βέβαια ο εκτελεστής ήταν πάντα βγαλµένος αν 
µυριστεί τις αµυντικές σας µανούβρες και µετά 
τον &Α δηµιουργήσει ανέβασµα παίζοντας πίκα 
προς το QJ.
Όµως καµιά φορά η Briggitta  έχει βάλει στο χέρι 
της Α: #Kx, $A10xx, ^AKxxxx, &x, εκτός του 
ότι δεν είναι ποτέ ευχάριστο στα ζεύγη να δώσεις 
την µπάζα του Ρήγα που είναι στην εµπάς.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
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Ο εκτελεστής παίζει το δύο στο οκτώ του µορ 
και η Ανατολή παίρνει µε τον άσσο! Το πιο πι-
θανό είναι ο Νότος να εγκαταλείψει άλλα [στην 
πραγµατικότητα] πιο ευνοϊκά γι’ αυτόν χρώ-
µατα, θεωρώντας ότι ο βαλές  είναι στη ∆ύση 
[στην εµπάσα] - αρκεί η ∆ύση να παίξει ατάρα-
χη µικρό στον δεύτερο γύρο του χρώµατος.

Yποχρεωτικά και µη falsec arding

# AJ983
$ AQ72
^ 65
& A2

# 64
$ KJ4
^ QJ94
& 7653

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# KQ102
$ 1096
^ K873
& 109

# 75
$ 853
^ A102
& KQJ84

 Κερδίζοντας µε µεγαλύτερο ονέρ στην τέταρτη θέση

Συνεχίζουµε στο σηµερινό άρθρο µε άλλες περιπτώσεις falsecarding, κατά τις οποίες ο αµυνόµενος 
στην τέταρτη θέση παίρνει τη λεβέ µε ένα µεγαλύτερο φύλλο από το πιο ‘οικονοµικό’. Σε όλες τις 
περιπτώσεις, ο σκοπός της άµυνας είναι να δώσει λανθασµένη εντύπωση στον εκτελεστή για το συ-
γκεκριµένο χρώµα, ώστε αυτός ενδεχοµένως να µην αναζητήσει τις επιπλέον λεβέ που χρειάζεται σε 
άλλο χρώµα.

Η Ανατολή, ανάλογα µε την όλη διανοµή, 
µπορεί να µην συρκουπάρει και καθόλου, 
παρασύροντας τον εκτελεστή ενίοτε να παίξει 
αργότερα άσσο και λιµό.
Όταν ο αµυνόµενος κρατάει KQ10(x)... πίσω 
από AJ98(x)... µπορεί να κάνει ένα άλλο κλα-
σικό falsecarding, συνήθως χωρίς καθόλου 
ρίσκο. Ας δούµε µια ολόκληρη διανοµή:

τολή ολοκληρώνει το falsecarding γυρνώντας 
σπαθί και όχι καρό, δίνοντας την εντύπωση 
ότι δεν έχει τέταρτο καρό. Ο εκτελεστής είναι 
έτοιµος να πέσει στην παγίδα - πρώτα απ’ όλα 
είναι υποχρεωµένος να εισπράξει αµέσως τα 
πέντε σπαθιά του χεριού του και να βρει τρία 
ντισκάρτα από το µορ. Με ανοιχτά τα φύλλα, η 
ένατη λεβέ µπορεί να προέλθει από την εµπά-
σα κούπα αλλά στην πράξη τα τρία ντισκάρτα 
από την πλειοψηφία των εκτελεστών θα είναι 
οι τρεις κούπες αφήνοντας ξερό τον άσσο 
κούπα. Το παίξιµο πίκα στο οκτώ στα τέσσερα 
τελευταία φύλλα γίνεται ακόµα πιο ελκυστικό 
για τον εκτελεστή, αν δεν έχει τέταρτο καρό η 
Ανατολή, αφού κερδίζει και κάποιες περιπτώ-
σεις που το εννέα χάνει απ’ το δέκα. Τίποτα 
όµως από αυτά δεν ισχύει και ο εκτελεστής 
βλέπει µε έκπληξη την Ανατολή να κερδίζει 
την πίκα και να γυρνάει καρό για το µία µέσα.

K43 AJ6∆ 
Β

 
Ν

 Α

92

Q10875

752 KJ4∆ 
Β

 
Ν

 Α

863

AQ109

Και σ’ αυτό το συνδυασµό η Ανατολή, παίρνο-
ντας το εννέα µε το ρήγα, δίνει στον εκτελε-
στή µια ψευδή αίσθηση ασφάλειας ώστε να 
µην αναζητήσει εναλλακτικές λύσεις σε άλλα 
χρώµατα.

543 KJ6∆ 
Β

 
Ν

 Α

A987

Q102

Εδώ για κάποιο λόγο [που θα µπορούσε να 
είναι ο µη επαρκής αριθµός κατεβασµάτων 
στο µορ] ο Νότος ξεκινάει µε το επτά από το 
χέρι του που το αφήνει να τρέξει. Η Ανατολή 
που είναι φανερά καταδικασµένη, αν ο Νότος 
έχει έστω και ένα κατέβασµα στο µορ, πρέπει 
να παίξει [mandatory falsecarding] το ρήγα 
- ίσως αργότερα ο εκτελεστής παίξει µικρό 
προς το δέκα.
Συχνά το παραπάνω θέµα υλοποιείται στα 
ατού, όταν ο µορ κόβει µε το δέκα και ο τε-
λευταίος αµυνόµενος σιρκουπάρει µε το 

Ο Νότος παίζει τρία χωρίς ατού και η ∆ύση 
βγαίνει τη ντάµα καρό, την οποία ο εκτελεστής 
αφήνει έξω. Η ∆ύση συνεχίζει µε καρό για το 
ρήγα της Ανατολής, η οποία συνεχίζει µε καρό, 
το οποίο ο Νότος παίρνει στον τρίτο γύρο µε 
τον άσσο ξελιµάροντας µια πίκα απ’ το µορ. 
Στη συνέχεια ο Νότος παίζει πίκα προς το εν-
νέα, το οποίο η Ανατολή δεν παίρνει µε το δέκα 
αλλά µε το ρήγα (!) [ή τη ντάµα], βλέποντας ότι 
δεν κοστίζει τίποτα να δώσει µια λανθασµένη 
εικόνα του χρώµατος στον εκτελεστή. Η Ανα-

# J1062
$ J93
^ K74
& AQ4

# K8
$ 752
^ AJ85
& J875

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# 7
$ KQ108
^ Q1092
& 10963

# AQ9543
$ A64
^ 63
& K2

2 KJ65∆ 
Β

 
Ν

 Α

A987

Q1043

Ο Νότος παίζει τέσσερις πίκες και η ∆ύση 
βγαίνει το δύο κούπα, το οποίο ο Νότος 
σκεπάζει µε το εννέα. Η Ανατολή βλέπει ότι 
αξίζει την προσπάθεια να ξεγελάσει τον εκτε-
λεστή [ελπίζοντας να ξεγελάσει µόνο προσω-
ρινά τον συµπαίκτη της] παίζοντας το ρήγα 

ρήγα, κρατώντας KJ(x)..., όπως στο επόµενο 
διάγραµµα:
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ÉóôïñéêÝò ¢ìõíåòYποχρεωτικά και µη falsec arding
Το 3ο χέρι φορτσάρει…
Ή µήπως όχι;

Ένας από τους κανόνες της άµυνας που διδάσκονται οι µπριτζέρ στα πρώτα 
τους βήµατα είναι ότι το τρίτο χέρι είναι συνήθως σωστό να παίξει µεγάλο 

φύλλο ώστε να αναγκάσει τον εκτελεστή να πάρει µε ονέρ (να µη κερδίσει 
ανέξοδα την λεβέ). Η λέξη κλειδί είναι φυσικά το «συνήθως»… Οι µεγάλοι 
παίκτες διαφέρουν από τους «κοινούς θνητούς» στο ότι µπορούν να αναγνω-
ρίζουν τις εξαιρέσεις.

Γιώργος Κλείτσας Κερδίζοντας µε µεγαλύτερο ονέρ στην τέταρτη θέση

(!) [ή τη ντάµα] , αφού βλέπει ότι η ∆ύση έχει 
τα πιασίµατα. Ο εκτελεστής, πιθανολογώντας 
ότι η ∆ύση βγήκε από µεγάλο ονέρ, παίζει 
τρεις γύρους σπαθί ξελιµάροντας καρό και 
κάνει την εµπάσα του ρήγα ατού που χάνει. 
Η ∆ύση, µην έχοντας τίποτα καλύτερο να 
παίξει και παρόλο που φαινοµενικά το δέκα 
κούπα το έχει ο Νότος, συνεχίζει µε κούπα 
και το συµβόλαιο µπαίνει µέσα. Αν η Ανατολή 
είχε παίξει στην πρώτη λεβέ το δέκα κούπα, 
ο εκτελεστής στον τρίτο γύρο σπαθί θα είχε 
ξελιµάρει κούπα και θα είχε βγάλει το συµβό-
λαιό του δίνοντας µόνο µία κούπα, τον άσσο 
καρό και το ρήγα ατού.

Η αγορά από τον άξονα Βορρά-Νότου, µε 
τους αντίπαλους σιωπηλούς, πήγε ένα καρό-
µία κούπα-ένα χωρίς ατού-τρία χωρίς ατού. 
Η ∆ύση, σκεπτόµενη ότι αν η Ανατολή είχε 
καλές πίκες θα µπορούσε να είχε παρεµβλη-
θεί µε µια πίκα, σε µια δύσκολη απόφαση 
αντάµ, προτίµησε να ρισκάρει ότι ο συµπαί-
κτης της έχει σπαθιά και βγήκε το τρία σπαθί. 
Ο εκτελεστής δοκίµασε το εννέα από το µορ, 
το οποίο η Ανατολή σκέπασε µε τη ντάµα! 
Πιστεύοντας ότι πιο πιθανό είναι να έχει βγει 
η ∆ύση από κάτι σαν K10732, ο εκτελεστής 
πήρε αµέσως τον άσσο και έδωσε τον άσσο 
καρό. Η ∆ύση γύρισε σπαθί και το συµβόλαιο 
µπήκε µέσα. Αν η Ανατολή είχε βάλει στον 
πρώτο γύρο το δέκα, πιθανότατα ο Νότος 
θα άφηνε έξω και όταν η ∆ύση θα έπιανε τον 
άσσο καρό, δεν θα είχε σπαθί να γυρίσει.  

 

# A32
$ AKQ103
^ J6
& J98

# J6
$ 9874
^ A5432
& 32

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# Q9854
$ 65
^ 7
& KQ1075

# K107
$ J2
^ KQ1098
& A64

# 76
$ A973
^ A109872
& J

# Q98532
$ 108
^ 3
& AQ109

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# KJ
$ K64
^ QJ54
& 8654

# A104
$ QJ52
^ K6
& K732

Η αγορά (και στα 2 τραπέζια):

Νότος ∆ύση Βορράς Ανατολή

πάσο

1$ 1# 3$ πάσο

4^ πάσο 4$ No

Αντάµ: το ^3

Η ∆ύση βγήκε το σόλο καρό. Στο ένα τραπέζι 
η Ανατολή έπαιξε τον ̂ J ώστε να φορτσάρει 
τον ^Κ. Ο εκτελεστής συνέχισε µε 2 γύρους 
ατού, τον $Α και µικρό. Αν και δεν έπαιζε 
πια κανέναν ρόλο, η Ανατολή άφησε έξω, 
επιτρέποντας στην $Q να κρατήσει. Τώρα 
πια αρκούσε να παιχθεί µικρό καρό στον 
^Α και ruffing finesse στην συνέχεια για να 
µετραριστεί το χρώµα και να δώσει 11 λεβέ 
στον εκτελεστή.
Στο άλλο τραπέζι στην θέση της Ανατολής 
καθόταν ο παγκόσµιος πρωταθλητής Jeff 
Meckstroth, ο οποίος δεν σκέπασε το καρό, 
επιτρέποντας στο ^10 να κερδίσει. Αν τώρα 
ο εκτελεστής προσπαθήσει να µαζέψει τα 
ατού, η Ανατολή θα κερδίσει µε τον $Κ  και 
θα παίξει και ατού, µε τα καρά να είναι απελ-
πιστικά µπλοκαρισµένα. Συνειδητοποιώντας 
αυτό το ενδεχόµενο ο εκτελεστής έπαιξε 
αµέσως και 2ο καρό το οποίο έκοψε η ∆ύση. 
Τώρα το γύρισµα πίκα ήταν αρκετό για να 
ρίξει το συµβόλαιο. 
Η τελική ανάλυση αποκαλύπτει ότι το παίξι-
µο της Ανατολής ήταν «φονικό». ∆εν άφηνε 
πια κανένα τρόπο στον εκτελεστή για να 
πραγµατοποιήσει το συµβόλαιο του.
 

Αυτή η διανοµή προέρχεται από ένα 
εσωτερικό πρωτάθληµα των ΗΠΑ στο 

Memphis και δηµιούργησε ένα µεγάλο 
swing στον τελικό µεταξύ των οµάδων µε 
αρχηγούς τους Nick Nickell και Richard 
Schwartz. Το ίδιο συµβόλαιο παιζόταν και 
στα 2 τραπέζια και επιπλέον έγινε η ίδια 
αντάµ. Εσείς, κρατώντας τα φύλλα της 
Ανατολής, θα στεκόσασταν στο ύψος των 
περιστάσεων;
ΒΝ στη δεύτερη
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Η λύση του προηγούµενου προβλήµατος

# Κ109 
$ 107432
^ 2
& ΑΚQ3

# 64
$ AQJ86
^ KQ
& 10872

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# 8532
$ K95
^ J853
& J9

# AQJ7
$ -
^ A109764
& 652

Όπως είπαµε στο προηγούµενο, το 
computer βγάζει 5$ έναντι οιασδή-

ποτε άµυνας αλλά εγώ χρειάστηκα δυο 
ολονυχτίες.
Την πρώτη νύχτα, αφού έψαξα µερικές 
δεκάδες βαριάντες, «βρήκα» την πιο κάτω 
«λύση». Ο εκτελεστής πιάνει την αντάµ της 
πίκα και παίζει αµέσως καρό για την ντάµα 
της Ανατολής. Αυτή γυρίζει σπαθί (καλύτε-
ρο γύρισµα). Ο Νότος πιάνει µε τον Άσσο, 
σπάει µια πίκα στον µόρτο και καρό στο χέρι 
του και βάζει κάτω την $Q. Η Ανατολή µη 
έχοντας 2ο σπαθί να τινάξει το κατέβασµα 
παραδίδεται. Ο εκτελεστής σπάει πάλι πίκα 
στον µορ και καρό στο χέρι του καθαρίζο-
ντας την σωλήνα, παίρνει τα ατού και κατε-
βαίνει στον µορ µε τον & Κ.
Την δεύτερη νύχτα µεταξύ ύπνου και ξύ-
πνιου, ξαναπέρασε η διανοµή από το µυαλό 
µου και...  πετάχτηκα επάνω. Η Ανατολή 
αρνείται την µπάζα της $Q. Πάλι από την 
αρχή. Τελικά κοντά στο ξηµέρωµα, όπως 
λέει και το τραγούδι, νοµίζω πως βρήκα την 
τελική λύση την οποία το computer  ασφα-
λώς είχε βρει σε δευτερόλεπτα.
Μέχρι και την $Q η εκτέλεση µένει ίδια. 

Για αλλαγή πιστεύω ότι το πρόβληµα 
του τεύχους αυτού είναι από τα σχε-
τικά  εύκολα της στήλης αυτής.  Βέ-
βαια, οι απαντήσεις σας θα δείξουν. 

Μετά το ντακ της Ανατολής, ο Νότος σπάει 
κάτω την τελευταία του πίκα αφήνοντας 
στον µόρτο ξερό 8άρι ατού και στο χέρι 
AJ4. 

Παίζει τώρα από τον µορ καρό για τον Άσσο 
της Ανατολής που τον αφήνει να κερδίσει 
ξοφλώντας σπαθί. Τα καρά τώρα είναι κα-
θαρισµένα, η Ανατολή δεν µπορεί να παίξει 
ατού, παίζει λοιπόν πίκα εκτός ταµπλό  και 
ο εκτελεστής κόβει!!! και από τα δυο χέρια 
(για να έχει τον ίδιο αριθµό ατού µε την 
Ανατολή) και µένοντας στον µορ τραβάει τα 
καρά µέχρις ότου η Ανατολή χάσει την απ’ 
ατού της κόβοντας αναγκαστικά.
Σωστή λύση απέστειλαν οι Ιωσήφ ∆ριδά-
κης, ∆ηµήτρης Καµενόπουλος, Φράνκο 
Κιαρούτζι, Κώστας Κούρκουλος, Κων/νος 
Μπαρµπαρούσης, Μάνος Χαζηράκης.
Σχεδόν όλοι οι αναγνώστες που απάντησαν 

# 8 
$ 8763 
^ K109842
& K5

# Q97
$ 9
^ J73
& QJ10972

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# KJ10632
$ K105
^ AQ6
& 3

# A65
$ AQJ42
^ 5
& A864

Ο Νότος καλείται να βγάλει 4 πίκες µε 
αντάµ το #6.
Χωρίς την διαβολική αυτή αντάµ οι 4 
πίκες βγαίνουν εύκολα µε απλό cross 
ruff (7 από πίκα, 2 σπαθιά και ο ^Α). 
Όµως έτσι είναι η ζωή. Συνεχίστε από 
δω. 

Μαζί µε το πρόβληµα του προηγού-
µενου τεύχους ο Γιώργος Ρούσσος 
µας έστειλε και τη λύση του την 
οποία παραθέτω όπως την γράφει: 

έγραψαν και ευνοϊκά σχόλια για το παρα-
πάνω δυσκολότατο πρόβληµα. Ενδεικτικά 
παραθέτω το σχόλιο του τακτικού αναγνώ-
στη της στήλης Κώστα Κούρκουλου, από την 
Κέρκυρα: 

«Θερµές ευχαριστίες στον κ. Ρούσσο για το 
πολύ ενδιαφέρον πρόβληµα και τα συγχαρη-
τήρια µου για την γρήγορη λύση του. Αντίθε-
τα εµένα µου κράτησε συντροφιά κάµποσες 
µέρες και νύχτες... Πιστεύω ότι είναι ένα από 
τα καλύτερα που έχω δει και δείχνει ένα ση-
µείο που υπερέχει ο υπολογιστής σε σχέση 
µε τον άνθρωπο. Για τον υπολογιστή όλα τα 
παιξίµατα είναι ισάξια και αξιολογούνται. Ο 
άνθρωπος εύκολα παραβλέπει το παράξενο 
- “παράλογο” παίξιµο όπως συµβαίνει και µε 
άλλες πτυχές της ζωής, όπου απορρίπτονται 
σκέψεις και συµπεριφορές που είναι ασυνήθι-
στες χωρίς πραγµατικά να αξιολογηθούν».

Λ.Ζ.

Συµβόλαιο: 5$ κοντρέ
Αντάµ: #7
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∆ηµήτρης Ναθαναήλ

Η παρακάτω διανοµή προέρχεται από αγώνα µε βαθµολογία οµάδων (IMPs), όπου το ζητούµενο 
είναι ένα παιχνίδι ασφαλείας, ώστε να οδηγηθούµε στον στατιστικά καλύτερο τρόπο εκτέλεσης.

# 1042
$ QJ10
^ AQ2
& A754

∆ 
Β

 
Ν

 Α

# KQ5
$ K98
^ J765
& KQ2

Εδώ φαίνεται πως αναλύει τα δεδοµένα, 
ένας έµπειρος παίκτης, για να ανακαλύψει 

ακριβώς αυτόν τον δρόµο.
Ο Νότος εκτελεί λοιπόν 3ΧΑ µε τον εξής συν-
δυασµό φύλλων: 

Βορράς Ανατολή Νότος ∆ύση

1& 1# 3ΧΑ πάσο

πάσο πάσο

Στην έξοδο του #6 από τη ∆ύση, η Ανατολή 
έπαιξε το 7 και ο Νότος έπιασε µε  την #Q.
Το συµβόλαιο βγαίνει εύκολα και απλά, αν η 
Ανατολή ∆ΕΝ έχει 2 εξωτερικά πιασίµατα, ήτοι 
τον $Α και τον ^Κ. Αρκεί ο εκτελεστής να 
περάσει πρώτα από την εµπάς καρό, που αν 
χάσει θα γκρεµίσει το πιάσιµο της Ανατολής. 
Μπορεί όµως να βγαίνει και στη χειρότερη 
περίπτωση, που ναι µεν αυτές οι δύο αξί-

ες είναι ∆ΥΣΜΕΝΩΣ τοποθετηµένες στην 
Ανατολή, αλλά τα σπαθιά είναι ΕΥΜΕΝΩΣ 
µοιρασµένα 3-3 στα χέρια των αντιπάλων. 
Αρκεί λοιπόν να συνδυαστεί η εν λόγω διε-
ρεύνηση, αλλά και να βρεθεί ο εκτελεστής 
στην κατάλληλη θέση για να δοκιµάσει όλες 
τις πιθανότητες.
Πιάνοντας την έξοδο πίκα µε την ντάµα, ο 
εκτελεστής συνεχίζει µε το 2 σπαθί για τον Α 
στον µορ και σπαθί  για τον ρήγα στο χέρι.
Η σωστή λοιπόν εκτέλεση είναι η ακόλουθη:
Αν και οι δύο αντίπαλοι ακολουθήσουν στο χρώ-
µα, δεν υπάρχει κίνδυνος να δοκιµάσει ένα τρίτο 
γύρο στο χρώµα. Αν όχι, βρίσκεται στο κατάλληλο 
χέρι για να δοκιµάσει την εµπάς στα καρά παίζο-
ντας µικρό από το χέρι προς την ντάµα του µόρ
Με επιτυχία λοιπόν η κατάληξη, καθώς η πλήρης 
διανοµή είχε ως εξής:

# 1042
$ QJ10
^ AQ2
& A754

# 63
$ 7543
^ 9843
& J86

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# AJ987
$ A62
^ K10
& 1093

# KQ5
$ K98
^ J765
& KQ2

# 1042
$ QJ10
^ AQ2
& A754

# 63
$ A5432
^ 9
& J9863

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# AJ987
$ 76
^ K10843
& 10

# KQ5
$ K98
^ J765
& KQ2

Το συµβόλαιο θα έβγαινε και µε τον εξής συνδυ-
ασµό των φύλλων στην άµυνα:

Ελαφρώς τροποποιηµένη σας µεταφέρω την σύµβαση του Αργεντινού 
∆ικηγόρου RAFAEL ABSY  που διαφοροποιεί την ιδέα του STAYMAN  για 
να αρµόζει σε διευρυµένη κλίµακα του ανοίγµατος 1ΧΑ ισχύος 14+ 
έως 18π.
Η απάντηση 2& είναι αγορά αναµονής και ζητά πλήρη περιγραφή από 
τον ανοίξαντα. Οι κωδικοποιηµένες επαναδηλώσεις του ανοίξαντα 
έχουν ως εξής:
2^ = Minimum δίχως µαζέρ
2$/2# Minimum µε το δηλούµενο µαζέρ

2ΧΑ Minimum  µε αµφότερα τα µαζέρ
3& Maximum δίχως µαζέρ
3^ Maximum µε αµφότερα τα µαζέρ
3$/3# Maximum µε το δηλούµενο µαζέρ
Στην απάντηση 3&:
Το 3^ ερευνά την  ύπαρξη ισχυρού 5φυλλου µινέρ εν όψει σλεµ (νέα 
αγορά 3$ = &   3# = ^) ενώ το 3$/3# προτείνουν µανς σε Fit 4-3 
στο άλλο µαζέρ.

Mßá óýìâáóç

Στην περίπτωση αυτή, ο εκτελεστής, βλέποντας 
την Ανατολή να ακολουθεί στον δεύτερο γύρο 
στα σπαθιά, δοκιµάζει και την ντάµα σπαθί. Τελι-
κά πραγµατοποιεί 2 λεβέ από πίκα, 2 από κούπα, 
τον άσσο καρό και 4 λεβέ  από σπαθί καθώς ∆ΕΝ 
χρειάζεται πλέον να παίξει καρό για την εµπάς.
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Eκτέλεση για επίδοξους Πρωταθλητές
Γ. Κότσης

# KJ987 
$ AJ10
^ A72
& A6

# 42
$ Q985
^ Q965
& J74

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# 3
$ 764
^ J108
& Q108532

# AQ1065
$ K94
^ K43
& K9

Το κλείσιµο κατά κανόνα γίνεται προς 
το τέλος της εκτέλεσης. Αφού ΕΤΟΙ-

ΜΑΣΕΤΕ κατάλληλα το έδαφος, δίνετε το 
χέρι σε έναν αµυνόµενο που δεν µπορεί 
παρά να σας χαρίσει µια λεβέ για να βγά-
λετε το συµβόλαιό σας. 

Ένα κλασσικό παράδειγµα: 

Όταν λέω “απαλείφετε” εννοείται ότι ξε-
καθαρίζετε και από τα δύο χέρια όλα τα 
χαρτιά αυτού του χρώµατος. 
Τρίτο βήµα: Aπαλείφετε το χρώµα 
που οπωσδήποτε χάνετε 1 λεβέ (εδώ τα 
καρά), παίζοντας πρώτα Α,Κ και µετά το 
µικρό. Τώρα όποιος από τους Α-∆ κερδί-
σει το µικρό καρό ή θα παίξει κούπα και 
θα χαρίσει την εµπάς ή θα παίξει στα ξη-
λωµένα χρώµατα (καρό ή σπαθί), οπότε 
θα κόψετε στο ένα χέρι και θα σκαρτάρετε 
από το άλλο. 
100% επιτυχία. 

Ας αλλάξουµε λιγάκι τα παραπάνω χέρια:

$J από το χέρι σας. 
Εδώ ο συνδυασµός που προειδοποιεί τον 
εκτελεστή ότι υπάρχει περίπτωση κλει-
σίµατος της ∆ είναι ο ^Αχ στον Ν µε τον 
^Jx στον Β ή το ανάποδο, ή ^AJ στον 
Β ή Ν, και xx στον σύντροφό του, αφού 
η αντάµ του ^Κ, τοποθετεί την ^Q στη 
∆. Κρατήστε αυτόν τον συνδυασµό στη 
µπριτζιστική σας µνήµη. 
Υπάρχουν πάρα πολλοί συνδυασµοί χαρ-
τιών που οδηγούν σε κλείσιµο (endplay). 
Ελπίζω να επανέλθω. 

# KJ987 
$ 1098
^ J3
& A87

# 42
$ Q532
^ KQ65
& J64

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# 3
$ 764
^ 109872
& 10532

# AQ1065
$ AKJ
^ A4
& KQ9

Απαλοιφή και Κλείσιµο 
(ΕLIMINATION AND THROW IN)
Από τα πολλά όπλα που έχει ο εκτελεστής να βγάλει το συµβόλαιό του το κλείσιµο 
(endplay) είναι ίσως το πιο ικανοποιητικό - αν έχετε µία έστω και µικρή δόση σαδισµού 
- βλέποντας τον οχτρό να µην τον χωράει η καρέκλα του, να ιδρώνει και να ξεφυσά 
προσπαθώντας να ξεφύγει από το µοιραίο.

Συµβόλαιο: 6#. Αντάµ: #2 ή ότι θέλετε 
εσείς, εκτός από κούπα. Τι πιθανότητες 
έχει να βγει το συµβόλαιο; 50%; 75%; 
100%; 
Σκεπάστε τα παρακάτω, σκεφθείτε και 
απαντήστε. 
Συνήθως το κλείσιµο επιτυγχάνεται µε 
χέρια «καθρέπτη», δηλ. ο Β-Ν έχουν τον 
ίδιο αριθµό χαρτιών σε κάθε χρώµα. 
Εδώ ο Νότος χάνει µια λεβέ στα καρά και 
αν δεν βρει τη $Q χάνει και µια λεβέ στις 
κούπες.
Εκτέλεση: Πρώτο βήµα: Μαζεύετε τα 
ατού των αντιπάλων. 
∆εύτερο βήµα: Aπαλείφετε το χρώµα 
που δεν χάνετε λεβέ (εδώ τα σπαθιά). 

Συµβόλαιο: 6#. Αντάµ ο ^K. Σκεπάστε 
τα παρακάτω και αποφασίστε πως θα 
παίξτε. 
Το βρήκατε; Παίρνετε τον ^Α. 
Πρώτο βήµα: Τραβάτε τα ατού. 
∆εύτερο βήµα: Aπαλείφετε το χρώµα 
σπαθιά που δεν χάνετε λεβέ. 
Τρίτο βήµα: Τώρα δίνετε το χέρι στην ∆ 
παίζοντας τον ^J. Η ∆ παίρνει την ^Q. Τι 
θα παίξει; Κούπα; Χαρίζει µία λεβέ Σπαθί ή 
καρό;  Κόβετε στον Β και σκαρτάρετε τον 

Εξασκηθείτε στην εκτέλεση

Τροποποιήσεις Κανονισµών
Στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση της 24ης 
Οκτωβρίου 2009 αποφασίστηκαν τροπο-
ποιήσεις πολλών άρθρων των Κανονισµών 
της ΕΟΜ υπ. αριθ. 1 «Εγγραφές και Μετα-
γραφές Αθλητών», 2 «∆ιοργάνωση και ∆ι-
εξαγωγή Αγώνων» και 4 «Πειθαρχικός Κα-
νονισµός». Ενηµερώνουµε µε την παρούσα 
τα Σωµατεία και τους Αθλητές για τις δυο 
κυριότερες από αυτές που είναι: 
α)  Το χρονικό διάστηµα µέσα στο οποίο 

επιτρέπεται η κατάθεση αιτήσεων µετα-
γραφών και αποδεσµεύσεων για οποιον-
δήποτε λόγο ορίζεται από 1ης Φεβρουα-
ρίου µέχρι 1ης Μαρτίου κάθε έτους.   

β)   Καταργούνται οι αρνητικοί βαθµοί διά-
κρισης σε όλους τους αγώνες. 

Όλες οι τροποποιήσεις θα ισχύσουν από 1η 
Ιανουαρίου 2010. Πιο αναλυτικά µπορείτε 
να ενηµερωθείτε από τα πρακτικά της Γε-
νικής Συνέλευσης που θα σας αποσταλούν 
εντός των ηµερών. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
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Εξασκηθείτε στην εκτέλεση
Λύσεις των προβληµάτων (από τη σελίδα 13)

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1 (***)

# 8763
$ K82
^ ΚJ1087
& A

# Q92
$ 7
^ 94
& 9875432

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# AKJ105
$ QJ103
^ Q5
& J10

# 4
$ A9654
^ A632
& KQ6

# 2
$ ΑQ10942
^ A1063
& 94

# AK65
$ KJ863
^ K84
& 6

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# Q874
$ 5
^ QJ72
& J852

# J1093
$ 7
^ 95
& AKQ1073

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2 (***)

Αν τα ατού είναι 3-2 δεν έχετε πρόβληµα. Όµως 
το κοντρ της Ανατολής δείχνει ότι αυτή µάλλον 
έχει 4 ατού. Ακόµα και αν δεν έχει QJ10x δεν 
έχετε χρόνο να τα µαζέψετε γιατί έχετε πάρει 
ήδη µια τσάκα και είσαστε ακόµα ανοικτοί στις 
πίκες. Συνεπώς για να βγάλετε το συµβόλαιό 
σας πρέπει απαραίτητα να βρείτε την ^Q. 
Παίξτε τον &Α, πριν ακουµπήσετε τα ατού 
και συνεχίστε µε Ρήγα και Άσσο κούπα για να 
έρθετε στο χέρι, αφήνοντας την Α µε τα 2 καλά 
ατού. Από εκεί παίξτε &ΚQ. Καθώς ξέρετε ότι η 
Α ξεκίνησε µε 5 πίκες και 4 κούπες θα παίξετε 
τα καρά ανάλογα µε το σε πόσα σπαθιά θα 
απαντήσει. Αν ακολουθήσει 3 γύρους σπαθί έχει 
σόλο ή σικάν καρό, άρα θα παίξετε ̂ Α και καρό 
εµπάς. Αν ακολουθήσει σε 2 γύρους σπαθί, τα 
καρά είναι 2-2 και αν σε έναν µόνο γύρο σπαθί 
θα κάνετε εµπάς προς αυτήν, αφού παίξετε 
προς τον Ρήγα του µορ. 

Αφού οι αντίπαλοι δεν σας άνοιξαν τα καρά δεν 
υπάρχει βία να αρχίσετε παίζοντας τα σπαθιά 
σας. Πρέπει πρώτα να παίξετε κούπα προς 
την Ντάµα, στην πέµπτη λεβέ. Αν η εµπάς δεν 
πετύχει, το συµβόλαιο είναι ακόµα  ασφαλές 
εφόσον τα σπαθιά είναι 3-2. Όταν η $Q κρατά 
τη λεβέ, µπορείτε να παίξετε παιχνίδι ασφαλείας, 
αφήνοντας το &9 να τρέξει. 
Τώρα θα πετύχετε τα 3ΧΑ, είτε είναι τα σπαθιά 
3-2 είτε 4-1 και ακόµη και στην περίπτωση που 
η Ανατολή ξεκίνησε µε πέντε σπαθιά.

Οµάδες. ΒΝ στη δεύτερη  
Μοίρασε ο Βορράς

Οµάδες. Όλοι στη δεύτερη  
Μοίρασε ο Νότος
Αντάµ: #2

Νότος ∆ύση Βορράς Ανατολή

1$ πάσο

2& πάσο 2^ πάσο

3XA όλοι πάσο

Αντάµ: #5

Λύσεις των ασκήσεων της σελίδας 14

Εξασκηθείτε
στην αγορά
Αγορές µε πασαρισµένο σύντροφο

# A105
$ Q87
^ KQ103
& 873

1.

# 5
$ Q2
^ KQJ64
& QJ1072

2.

# 82
$ QJ7
^ KJ10865
& A7

3.

# 85
$ K4
^ KJ765
& AQ94

4.

# A10
$ K1073
^ AJ83
& Q54

5.

Μετά από πάσο – πάσο - 1^ (εµείς) – κοντρ 
– σιρκόντρ - 1# τι αγοράζουµε µε τα παρα-
κάτω χέρια:

1. 1XA. Είναι απίθανο να έχει ο συµπαίκτης 
µας κοντρ στη µία πίκα. Μη περιµένοντας να 
τον ακούσουµε, περιγράφουµε το χέρι µας -
οµαλής κατανοµής- οικονοµικά, όπως και τη 
δύναµή µας, που είναι στα όρια του ανοίγµα-
τος.  Ο σύντροφος πρέπει να πάρει το «σήµα» 
µας και να ανταποκριθεί λέγοντας πάσο ή το 
χρώµα του (αν έχει κατανοµή) στο επίπεδο 
δυο. Έτσι αποφεύγουµε να ανέβουµε ψηλά 
όταν έχει προτασιακό χέρι. 
2. 2&. Στο ίδιο µήκος κύµατος µε το προη-
γούµενο παράδειγµα, µόνο που τώρα δεί-
χνουµε οικονοµικά και το δεύτερο χρώµα 
µας. 
3. 2^. Και πάλι αδύνατη αγορά µε εξάφυλλο, 
υποχρεωτικά, χρώµα. 
4. Πάσο. Τώρα όµως πρέπει να ακούσουµε 
πρώτα τον συµπαίκτη µας. Αν αυτός κοντρά-
ρει δεν έχουµε κανένα λόγο να φύγουµε από 
το κοντρ. Αν είχαµε σόλο πίκα και ένα σπα-
θί περισσότερο δεν θα αφήναµε το κοντρ, 
αγοράζοντας 2&. Και στις 2 περιπτώσεις 
όµως οι αγορές µας είναι εποικοδοµητικές 
και δείχνουν ότι έχουµε τουλάχιστον σωστό 
άνοιγµα. 
5. Πάσο. Πάλι δεν έχουµε λόγο να αγοράσου-
µε αµέσως 1ΧΑ. Αν ο συµπαίκτης κοντράρει, 
προφανώς θα αφήσουµε το κοντρ. Αν όχι, 
ακόµα και η µανς δεν αποκλείεται. 

Νότος ∆ύση Βορράς Ανατολή

1$ πάσο 2^ 2#

3^ πάσο 3$ πάσο

4$ πάσο πάσο κοντρ

όλοι πάσο
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Το πάνελ του διαγωνισµού 
αγορών 1-6 απαρτίζεται 
πάντα από δάσκαλους και η 
βαθµολογία βγαίνει µε βάση 
τις δικές τους απαντήσεις 
και σχόλια. Στη συνέχεια 
θα βαθµολογούνται 
οι αναγνώστες και θα 
δηµοσιεύονται τα ονόµατα 
των πρώτων από αυτούς. 
Καλό θα είναι, αλλά όχι 
απαραίτητο,  να στέλνει και 
κάθε αναγνώστης τα σχόλιά 
του ώστε να δηµοσιεύονται 
τα πλέον ενδιαφέροντα από 
αυτά.

Αν έχει κάποιος µαθητής 
ή παίκτης κατηγορίας 1-6 
κάποια διανοµή η οποία τον 
προβληµάτισε στην αγορά 
θα χαρούµε πολύ να µας τη 
στείλει για να τη βάλουµε 
στο διαγωνισµό.

Τον παρόντα διαγωνισµό 
σχολιάζουν τρεις δάσκαλοι, 
οι Κώστας Μπόζεµπεργκ, 
Μαριάνα Κορώνη και Μαρία 
Παπυράκη. Τους ευχαριστώ 
όλους για τη βοήθεια.

Της Άννυς
Καραµανλή

# 10 
$ J4
^ J10875
& AJ865

# 952
$ Q93
^ AQ9
& K1092

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# AK8
$ 108652
^ K3
& Q73

# QJ7643
$ AK7
^ 642
& 4

∆ύση Βορράς Aνατολή Νότος
πάσο πάσο 1$ 1#
Kόντρ πάσο 1ΧΑ πάσο

πάσο 2ΧΑ (τα µινέρ) πάσο 3^
Kόντρ πάσο πάσο πάσο

Η ∆ύση βγήκε στο χρώµα του συντρό-
φου, µε το 3 κούπα. Ο Βαλές του µορ 

κέρδισε και ακολούθησε ο Άσσος και ο 
Ρήγας κούπα, όπου πετάχτηκε η πίκα του 
µορ.  Στη συνέχεια µια πίκα κοφτή, ο Άσ-
σος σπαθί και σπαθί κοφτό, άλλη µια πίκα 
κοφτή στο µορ, ξανά σπαθί κοφτό και 
ξανά πίκα κοφτή.
Οι αντίπαλοι ακολουθούσαν ανήµποροι 
και έτσι έπεσε ο Άσσος και ο Ρήγας πίκα, 
καθώς και η Ντάµα σπαθί της Ανατολής.
Ήδη ο εκτελεστής είχε κάνει 3 λεβέ από 

Aν έχεις τύχη 
διάβαινε Νίκος Ασµενιάδης

Παγκόσµιο Πρωτάθληµα (Bermuda Bowl) που έγινε 
πριν λίγες µέρες (Σεπτέµβριος 2009) στο Sao Paulo 
της Βραζιλίας. Στον τελικό µεταξύ Ιταλίας
και Ηνωµένων Πολιτειών, εντυπωσιάσθηκα
από την εξής διανοµή.

κούπα, 3 κοφτές πίκες, Άσσο και δύο κο-
φτές σπαθί, συνολικά 9 λεβέ, δηλ. το κο-
ντρέ συµβόλαιό του!  Οι πίκες του χεριού 
του ήταν πια καλές, αλλά είχε µείνει µόνο 
µε ένα ατού στο χέρι και δύο στο µορ.
Έπαιξε το λιµό σπαθί από το µορ για να 
το κόψει από το χέρι, αλλά η Ανατολή δεν 
µάσησε. Έκοψε µε τον Ρήγα καρό και ξα-
νάπαιξε ατού.
Ήταν όµως πολύ αργά!  3^ κοντρέ,  470 
πόντους για τους Ιταλούς και αρκετά  
IMPs.
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∆ιαγωνισµός αγορών (1-6)

2ΧΑ = 10, κοντρ = 9, 2$ = 7, 1ΧΑ/3ΧΑ = 5

Όταν  βρισκόµαστε στην θέση αναζωογόνησης της αγοράς 
µε 20-22 πόντους αγοράζουµε σαν να  µην είχε αγοράσει ο 
αντίπαλος, άρα 2ΧΑ.  Στην ίδια θέση, που θα την ακούσετε και 
“reopening” ή “ balancing” ή “reveil”, αν αγοράσετε 1ΧΑ δεί-
χνετε 12-14 πόντους, αν πείτε κοντρ και µετά το φτηνότερο ΧΑ 
δείχνετε 15-17 ενώ αν πηδήξετε στα ΧΑ δείχνετε 18-19
Οι δάσκαλοι:
Κ. Μπόζεµπεργκ. 2ΧΑ. Σε θέση reopening η αγορά 2ΧΑ έχει 
φυσική σηµασία (οµαλή κατανοµή και 19-21 πόντους). Γενικά 
αυτό που ισχύει είναι ότι σε τέτοιες ακολουθίες δεν παίζονται 
διχρωµίες.
Μ. Παπυράκη. 2ΧΑ. Υπάρχουν διάφορα συστήµατα όταν το 
άνοιγµα είναι ένα σε µαζέρ και βρίσκεστε µε οµαλή κατανοµή 
και κράτηµα στο χρώµα του αντίπαλου σε θέση reopening. 
Αυτό που συνιστώ είναι: το 1ΧΑ να δείχνει 12-15 πόντους, το 
2ΧΑ 19-21, και το κοντρ και στη συνέχεια ΧΑ 16-18.
Μ. Κορώνη. Κοντρ. Με 20 πόντους από ονέρ το χέρι ξεκι-
νά µε κοντρ µε σκοπό να αγοράσει 2ΧΑ στον επόµενο γύρο 
έχοντας καλό κράτηµα στο χρώµα του ανοίγµατος και Ο.Κ. 
Αν υπάρχει συµφωνία µε το συµπαίκτη το ίδιο χέρι µπορεί να 
δείχνει η απευθείας αγορά 2ΧΑ.
Οι αναγνώστες: 
Ι. Λαγάνης. 2ΧΑ. 20 πόντοι, κράτηµα στις κούπες, οµαλή 
κατανοµή.
Ε. Μαντζαβίνου. 2ΧΑ. 20 πόντοι, οµαλή κατανοµή...
Ν. Κασκαµπά. Κοντρ. Με δεκαεπτά πόντους θα µιλήσω 
αρχικά µε κοντρ και ανάλογα µε την απάντηση του συµπαίκτη 
θα κάνω την επαναδήλωση στα χωρίς ατού.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1
Ζεύγη- Α∆ στη δεύτερη

22ïò22ïò

B

N
A∆

Οµάδες -  Όλοι στη δεύτερη
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Οµάδες -  A-∆ στη δεύτερη

∆ύση Βορράς Ανατολή Νότος
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& 962
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Οµάδες – Όλοι στη πρώτη

∆ύση Βορράς Ανατολή Νότος

1# πάσο 2$ πάσο

2# πάσο ;

# K5
$ A3
^ 86
& AKQJ972
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$ Q2
^ KJ953
& 1062
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∆ύση Βορράς Ανατολή Νότος

1$

πάσο πάσο ;

# QJ7
$ AJ3
^ A3
& AKJ97

∆ύση Βορράς Ανατολή Νότος

1^ ;

3^ = 10, κοντρ, 3& (αν έχει συµφωνηθεί δυνατό) =
9, 2&= 7 

Όταν έχουµε 16 ή περισσότερους πόντους και ένα εξάφυλλο 
καλό χρώµα λέµε πρώτα κοντρ και µετά το χρώµα µας. Άρα 
όταν έχουµε ένα µίνιµουµ κοντρ οµιλίας πρέπει να µπορούµε να 
πασάρουµε οποιαδήποτε µίνιµουµ δήλωση του συµπαίκτη µας, 
αλλιώς θα νοµίζει ότι έχουµε 16+ πόντους. Με 15 πόντους µπο-
ρούµε να δώσουµε φιτ χωρίς να παρερµηνευθεί η αγορά µας. 
Στο συγκεκριµένο χέρι που έχει επτά  λεβέ από τα άκοπα σπαθιά 
και µία  από τον άσσο κούπα µπορούµε να συµφωνήσουµε µε 
τον συµπαίκτη µας να κάνουµε cue bid µε πήδηµα (3 καρά) ζη-
τώντας κράτηµα στο χρώµα. Αν ο δικός µας έχει, αγοράζει 3ΧΑ. 
Αν δεν έχει αγοράζει 4 σπαθιά και εµείς πάσσο αν το χρώµα µας 
είναι σπαθιά  ή λέµε το χρώµα µας διότι θα µπορούσε η αγορά 
να είναι  π.χ. 1 κούπα το χρώµα του αντιπάλου 3 κούπες εµείς 
αλλά µε καρά άκοπα.
Οι δάσκαλοι:
Μ. Κορώνη. 3^. Με 8 λεβέ από το άκοπο επτάφυλλο minor 
και τον εξωτερικό Άσσο ψάχνουµε κράτηµα στο χρώµα του Β 
για να παίξουµε 3ΧΑ. Αν δεν υπάρχει κράτηµα ο συµπαίκτης 
θα αγοράσει 4&. Η αγορά µε πήδηµα στο χρώµα του αντιπά-
λου πρέπει να δείχνει ένα χέρι σαν και αυτό.
Κ. Μπόζεµπεργκ. 3^. Με 8,5 λεβέ θέλουµε να παίξουµε 
3ΧΑ αν ο συµπαίκτης έχει κράτηµα στο αντίπαλο χρώµα, 
οπότε απλά τον ρωτάµε.
Μ. Παπυράκη. 3^. ∆εν έχει νόηµα να πω αρχικά κοντρ και 
στη συνέχεια να αγοράσω τα σπαθιά µου. Έχω άκοπο σπαθί(το 
άλλο µινέρ), κρατήµατα και στα δύο µαζέρ και οκτώ σίγουρες 
λεβέ στο χέρι. Το cue-bid µε πήδηµα ζητάει λοιπόν από τον 
συµπαίκτη να αγοράσει 3ΧΑ αν έχει κράτηµα στο αντίπαλο 
χρώµα. Αν πάλι δεν υπάρχει κράτηµα γνωρίζει για τη σίγουρη 
διαφυγή.
Οι αναγνώστες:
Π. Αγγελικόπουλος. 3^. Ζητάµε από τον συµπαίκτη να 
δηλώσει 3ΧΑ αν κρατάει καρό…
Ν. Κασκαµπά. Κοντρ. Καλύτερα να δηλώσω κοντρ και στην 
συνέχεια να δηλώσω το χρώµα µου.
Ι. Παντέλος. 2&. Αν ο συµπαίκτης δώσει τις πίκες θα ψά-
ξουµε για κράτηµα σε καρά για το 3ΧΑ ειδάλλως µάλλον θα 
παίξουµε part score στα σπαθιά.
Ε. Μαντζαβίνου. 3&. Παρεµβολή µε πήδηµα, δυνατό χέρι, 
µακρύ χρώµα. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 3

Κοντρ = 10, 1ΧΑ= 8, πάσο/2$ = 7, 2^=6

Κοντρ που δεν είναι τιµωρίας αλλά  ανοχή στο χρώµα του συ-
µπαίκτη, µέχρι 10 πόντους και πάνω από 4 καρά (το µην αγορα-
σθέν) το αµίλητο χρώµα
Οι δάσκαλοι:
Μ. Παπυράκη. Κοντρ. Παρότι έχουν ακουστεί τρία χρώµατα 
στο επίπεδο ένα, το κοντρ δεν µπορεί να είναι τιµωρίας. Με 
εννιά πόντους, πεντάφυλλο καρό, Q δίφυλλη στην παρεµβολή 
στου συµπαίκτη και το Κ πίκα σε ευνοϊκή θέση έχω τη διάθεση 
να συναγωνιστώ αλλά δεν ξέρω τι να αγοράσω. Φυσικά το 1ΧΑ 
αποκλείεται αφού δεν κρατάµε το σπαθί.
Μ. Κορώνη. Κοντρ. Η µόνη λογική ερµηνεία του κοντρ σε 
αυτήν τη θέση είναι κάποιες αξίες (8-10 πόντοι), µήκος στο µη 
αγορασθέν χρώµα (καρά) και ανοχή (δίφυλλο) στο χρώµα της 
παρεµβολής του συµπαίκτη.
Κ. Μπόζεµπεργκ. Κοντρ. Ανοχή στην παρεµβολή του 
συµπαίκτη (2φυλλο ονέρ) µε κατοχή του µη αγορασθέντος 
χρώµατος. Να ξέρει να συναγωνιστεί στα 3 καρά στο πιθανό 
2 πίκες των αντιπάλων.
Οι αναγνώστες:
Ι. Λαγάνης. Πάσο. Ας παίξουµε και λίγο άµυνα.
Ι. Παντέλος. Πάσο. Θα προτιµήσω να παίξω άµυνα...
Ν. Κασκαµπά. Πάσο. Είµαι ανάµεσα στο πάσο και στο ένα 
χωρίς ατού αλλά η έλλειψη κρατήµατος στα σπαθιά µε κάνει 
να επιλέξω την αρχική µου απόφαση διότι φιτ στις κούπες δεν 
έχουµε οπότε .....πάσο.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 4.

3^=10, 4# = 7, 3$ = 6

Η αγορά  2$ δείχνει πεντάφυλλο χρώµα, άρα ο δικός µας 
δεν έχει τρίφυλλο φιτ. Αγοράζουµε 3^ που είναι επιτακτική 
(forcing) αγορά για να δούµε αν ο δικός µας  κρατάει σπαθί 
ώστε να παίξουµε ΧΑ. Αν δεν κρατάει ή θα µας δώσει δίφυλλο 
φιτ ή θα επαναλάβει τις πίκες του.
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Οι δάσκαλοι:
Μ. Κορώνη. 3^. Η αγορά ενός ψεύτικου (τρίτου) χρώµα-
τος (πάντα minor) στη θέση αυτή είναι επιβεβληµένη για 
να δώσουµε επιτακτικό χαρακτήρα στην αγορά και να ανι-
χνεύσουµε αν ο συµπαίκτης έχει κράτηµα στο τέταρτο χρώµα 
(σπαθιά) ώστε να παίξουµε 3ΧΑ ή να µας δώσει δίφυλλο φιτ 
στις κούπες (έχει αρνηθεί τρίφυλλη βοήθεια στον προηγούµενο 
γύρο µια και η απάντηση 2$ στο άνοιγµα 1# δείχνει πεντά-
φυλλο χρώµα). 
Κ. Μπόζεµπεργκ. 3^. Επειδή η αγορά 3 κούπες πασάρεται 
είµαστε υποχρεωµένοι να εφεύρουµε µια επιτακτική αγορά, 
καλό θα είναι ταυτόχρονα να δείξουµε και τις αξίες µας.
Μ. Παπυράκη. 3^. Θέλω να παίξω µανς αλλά δεν ξέρω 
ακόµα που. Η επαναδήλωση δύο πίκες του συµπαίκτη δεν υπό-
σχεται 6φυλλο. Αγοράζω 3 καρά λέγοντας ένα µικρό ψεµατάκι 
που σπάνια θα πληρώσω. Αν ο συµπαίκτης κρατάει το σπαθί θα 
παίξει τα ΧΑ το σωστό χέρι. Εάν όχι έχει αρκετό χώρο να µου 
δηλώσει 2φυλλη κούπα ή 6φυλλη πίκα.
Οι αναγνώστες:
Φ. Γλέζος. 3^. Αλλαγή χρώµατος στο επίπεδο 3 για να δείξω 
δύναµη και κράτηµα και αν έχει σπαθιά να παίξει 3ΧΑ. 
Π. Αγγελικόπουλος. 3^. ∆εν είµαι σίγουρος αν 3ΧΑ ή 4# 
είναι το καλύτερο συµβόλαιο, στο δρόµο θα το εκτιµήσω. Μετά 
από τα 3^ αν ο συµπαίκτης µου πει 3ΧΑ θα τον αφήσω...
Ι. Παντέλος. 3^. Ο συµπαίκτης έχει µάλλον όλες τις αξίες του 
στα µαύρα θα έλεγα 4 πίκες αλλά µπορεί να κρατά τα µαύρα 
5-4..... αν ξαναπεί πίκα θα παίξουµε 4, ειδάλλως ο συµπαίκτης 
µε 5-4 θα αγοράσει τα 3ΧΑ.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 5.

# 86
$ ΚJ83
^ A43
& QJ92

B

N
A∆

Ζεύγη – Όλοι  στη πρώτη

∆ύση Βορράς Ανατολή Νότος

1$ κοντρ ;

Οµάδες -  Όλοι  στη πρώτη

∆ύση Βορράς Ανατολή Νότος

2$* πάσο

2XA πάσο 3^** πάσο

3$*** πάσο ;

Ζεύγη – Όλοι στη δεύτερη

∆ύση Βορράς Ανατολή Νότος

1$ πάσο

2& πάσο ;
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# 843
$ ΚQ10875
^ A92
& 2

# KQ92
$ AQ864
^ 7
& K75
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2ΧΑ = 10, σιρκόντρ = 8, 4$=7, 3$=6

2XA, Jordan,µια εξαιρετική σύµβαση για  αυτήν την περίπτωση 
που δείχνει λίµιτ + βοήθεια στο χρώµα του συµπαίκτη. Ο ανοί-
ξας αγοράζει ποσοτικά, δηλαδή µε 14 καλούς πάει µανς ενώ µε 
χαµηλότερο άνοιγµα λέει  το χρώµα του στο επίπεδο 3.  Μην 
ξεχνάµε ότι το σιρκόντρ δείχνει 10+ πόντους αλλά και διάθεση 
τιµωρίας. Γι’ αυτό το πάσο από τον ανοίξαντα είναι υποχρεωτικό, 
αν ο αντίπαλος αγοράσει µετά το σιρκόντρ. Έτσι δίνει την δυνα-
τότητα  σε αυτόν που είπε σιρκόντρ ενδεχοµένως να τιµωρήσει. 
Σηµειώστε ότι αν ο ανοίξας  αγοράσει, είναι δήλωση αδύνατου 
ανοίγµατος, ίσως τρίτης ή τέταρτης θέσης, θέλει δηλαδή να 
εµποδίσει τον δικό του να τιµωρήσει.
Οι δάσκαλοι:
Κ. Μπόζεµπεργκ. 2ΧΑ. Αποφεύγουµε το σιρκόντρ µε 
4φυλλο και άνω φιτ στο χρώµα του ανοίγµατος του συµπαί-
κτη. Χρησιµοποιούµε δε την χωρίς φυσική έννοια απάντηση 
µε 2ΧΑ για να δείξουµε χέρι το λιγότερο προτασιακό µε 
4φυλλη και άνω υποστήριξη στο χρώµα του ανοίγµατος.
Μ. Κορώνη. 2ΧΑ. Η αγορά αυτή εφόσον έχει συµφωνηθεί 
δείχνει φιτ στο χρώµα που άνοιξε ο συµπαίκτης και αξίες 
οριακής βοήθειας (10-11 πόντους, 2ΧΑ Truscott).

Μ. Παπυράκη. 2ΧΑ. Η αγορά 2ΧΑ χάνει τη φυσική της ση-
µασία µετά από κοντρ οµιλίας του αντιπάλου, αφού αν έχουµε 
10-11 πόντους και οµαλή κατανοµή θα πούµε σιρκόντρ. Το 
χρησιµοποιούµε λοιπόν σαν συµβατική αγορά (σύµβαση 
Jordan ή Truscott) και υπόσχεται τουλάχιστον 4φυλλο φιτ στο 
µαζέρ του συµπαίκτη και τουλάχιστον 10 πόντους. 
Οι αναγνώστες:
Π. Αγγελικόπουλος. 2ΧΑ. 3-4 κούπες θα ήταν τώρα φραγ-
µός. Μετά το κοντρ σιρκόντρ µε τέτοιο φιτ ά πα πα. Οπότε ένα 
jordanish 2ΧΑ δηλώνει καλό φιτ κούπα και limit. 
Ι. Παντέλος. σιρκόντρ. Θα δείξουµε την υπεροπλία του 
άξονα σε πόντους.
Ν. Κασκαµπά. 3$. ∆είχνω στο συµπαίκτη αµέσως τους 
πόντους και το φιτ. ∆εν αφήνω χώρο στον αντίπαλο να δώσει 
πληροφορίες στο συµπαίκτη του και περιγράφω όσο πιο απλά 
γίνεται το χέρι µου.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 6.

4&=10, 4$=7

Όταν µετά από άνοιγµα week ο συµπαίκτης αγοράσει 2ΧΑ ζη-
τώντας εξωτερική αξία και εµείς του απαντήσουµε θετικά, τότε 
η αγορά είναι επιτακτική και το 3 κούπες ζητάει περαιτέρω πε-
ριγραφή. Εδώ µπορούµε να δείξουµε το σόλο µας αγοράζοντας 
4 σπαθιά (αποκλείεται να είναι 2ος άσσος!!!). Αν η κατανοµή 
µας είναι 6-3-2-2 Αγοράζουµε 4 κούπες.
Οι δάσκαλοι:
Κ. Μπόζεµπεργκ. 4&. Έφτασε η ώρα να δείξουµε το 
singleton στα σπαθιά (θυµηθείτε ότι αρνηθήκαµε εξωτερική 
αξία σπαθί).
Μ. Κορώνη. 4&. Αν έχει συµφωνηθεί ότι η αγορά 3$ είναι 
επιτακτική (σε πολλά ζευγάρια αυτό δεν ισχύει, καθώς αν 
η εξωτερική αξία δεν ικανοποιεί τον απαντώντα δεν είναι 
υποχρεωτικό να αγορασθεί µανς) το χέρι µας µπορεί να δείξει 
και ένα επιπλέον χαρακτηριστικό όπως είναι το σόλο σπαθί 
για την πιθανότητα να υπάρχει σλεµ αν ο συµπαίκτης δεν έχει 
χανόµενες αξίες στο χρώµα.
Μ. Παπυράκη. 4&. Ο συµπαίκτης µετά που άκουσε την 
εξωτερική αξία καρό δεν έκλεισε την αγορά αντιθέτως µου 
ζητάει περαιτέρω περιγραφή χεριού. Έχω ότι καλύτερο επι-
τρέπεται για weak άνοιγµα, και δεν έχω παρά να του κάνω 
cue-bid το σόλο σπαθί.. Προσπερνώντας µάλιστα τις πίκες, 
µαθαίνει την “τρύπα” στο χρώµα. 
Οι αναγνώστες:
Ι. Λαγάνης. 4&. Το σόλο και περιµένουµε την απόφαση.
Π. Αγγελικόπουλος. 4&. Κιου µπιντ φανερά σόλο ή σικάν. 
Έτσι και αλλιώς είναι κάτω από τη µανς και έχουµε και κατα-
πληκτικό χέρι. 
Ι. Παντέλος. 4&. ∆εν έχω τυπικό χέρι weak (6-3-2-2).... 

Έχοντας δώσει το ονέρ στα καρά, το 4 σπαθιά είναι ακριβώς 
σόλο διότι αν ήταν και αυτό ονέρ θα το είχα αγοράσει πριν 
από τα καρά.
Φ. Γλέζος. 4&. Για να καταλάβει σικάν ή σόλο, αφού µε την 
αγορά 3 καρά κατάλαβε ότι δεν έχω αξία στα σπαθιά, αν µου 
πει 4 πίκες θα του πω µετά τον άσσο καρό
Ν. Κασκαµπά. 4$. Τελεία και παύλα ότι είχα να πω το είπα.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 7.

2#=10, 3&=8, 2$=7

Οι κανόνες υπάρχουν για να τους ακολουθούµε και βεβαίως, 
κατ’ εξαίρεση, να τους παραβιάζουµε. Ας όψεται το Κ75 σπαθί 
(φιτ στο συµπαίκτη), το ότι η αγορά του συµπαίκτη µας ανέβασε 
στο επίπεδο 2, το σόλο καρό και οι πόντοι στα µακριά χρώµατα. 
2# λοιπόν. 
Οι δάσκαλοι:
Μ. Κορώνη. 2#. Αν και δεν έχουµε τους 16 πόντους που 
χρειάζονται για να κάνουµε ανιούσα αγορά η πολύ καλή κατα-
νοµή που έχουµε µετά την απάντηση του συµπαίκτη µας 2& 
(έχουµε τρίφυλλο φιτ) και το γεγονός ότι η αγορά του δείχνει 
τουλάχιστον 10π. (άρα υπάρχει ασφάλεια) µας οδηγεί σε αυτήν 
τη µικρή παραβίαση του κανόνα.
Κ. Μπόζεµπεργκ. 2#. Παρότι στερούµαστε έναν πόντο για 
την αγορά µας (ανιούσα) το φιτ σπαθί µας δίνει τη δυνατότητα 
να είµαστε περισσότερο επιθετικοί στην αγορά µας.
Μ. Παπυράκη. 2#. Το χέρι µου µετά την αγορά του συµπαί-
κτη έχει αναβαθµιστεί . Αν και το 3 σπαθιά είναι πολύ κοντινή 
επιλογή (το οποίο δεν πρέπει να παίζετε πια απλή βοήθεια), 
κάνω ανιούσα αγορά έχοντας σκοπό (αν δεν ακούσω 3ΧΑ) να 
του δώσω αργότερα φιτ στο σπαθί. Έτσι του τα έχω πει όλα: 4 
πίκες, 5 κούπες, 3σπαθιά, σόλο καρό και ενδιαφέρον χεράκι. 
Οι αναγνώστες:
Π. Αγγελικόπουλος. 2#. ∆εν θέλω να κάνω σπλίντερ 4^, 
θέλω και άλλες πληροφορίες. Ξέρω ότι ο συµπαίκτης µου κατά 
πάσα πιθανότητα δεν έχει πίκες, όµως έτσι η αγορά παραµένει 
χαµηλά…
Φ. Γλέζος. 3&. Οποιαδήποτε άλλη αγορά µπορεί να πασαρι-
στεί ή να παρεξηγηθεί.
Ν. Κασκαµπά. 3&. Αρχικά θα δώσω το φιτ στα σπαθιά, αφού 
οι πόντοι µου είναι απαγορευτικοί για να δηλώσω τις πίκες και 
το σόλο στα καρά δεν µου επιτρέπει να δηλώσω χωρίς ατού.
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 8.

∆ύση Βορράς Ανατολή Νότος

2$* πάσο ;

# A10953
$ J1086
^ A1053
& -

Οµάδες -  Όλοι στη δεύτερη

* Week two, ** Εξωτερική αξία, *** Φόρσινγκ
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Οι απαντήσεις σας στον διαγωνισµό µπορούν 
να στέλνονται, µε φαξ στην ΕΟΜ (210 7480 

403), µε email: magazine@hellasbridge.
org και manager@hellasbridge.org ή µέσω 
της ιστοσελίδας της EOM (www.hellasbridge.
org)  όπου µπορείτε να γράφετε απευθείας και 
τα σχόλιά σας. 
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ 3
Οµάδες -  A∆ στη δεύτερη
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^ K102
& 92

B

N
A∆

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 4
Οµάδες – A∆ στη δεύτερη

∆ύση Βορράς Ανατολή Νότος
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ 5
Ζεύγη – Όλοι  στη πρώτη

∆ύση Βορράς Ανατολή Νότος

1&

πάσο πάσο ;

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 6
Οµάδες -  A∆ στην πρώτη

∆ύση Βορράς Ανατολή Νότος

1&

κοντρ σιρκόντρ ;

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 7
Ζεύγη – Όλοι στη δεύτερη

∆ύση Βορράς Ανατολή Νότος

1XA πάσο

πάσο 2^ ;
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1
Ζεύγη- BN στη δεύτερη

Μ. Παπυράκη. 4$. Με τέτοιες κατανοµές δεν µετράµε 
πόντους. Θα παίξω οπωσδήποτε µανς, ενώ οι πιθανότητες να 
βγάζω σλεµ είναι µηδαµινές. Οι αντίπαλοι ή βγάζουν (ειδικά 
αν κρατάνε τον Άσσο κούπα), ή έχουν πολύ καλό σοβέτο στα 5 
σπαθιά. ∆εν έχω σκοπό λοιπόν να τους δώσω την ευκαιρία να 
το βρουν κάνοντας splinter 4 σπαθιά.
Κ. Μπόζεµπεργκ. 4&. Σπλίντερ. Αν ο συµπαίκτης δεν έχει 
χανόµενες αξίες στα σπαθιά το σλεµ είναι αρκετά πιθανό.
Οι αναγνώστες: 
Ι. Λαγάνης. 2ΧΑ. Σλεµόχερο, ζητάµε λεπτοµέρειες για το 
χέρι του.
Φ. Γλέζος. 4$. Αν έχει ΑΚQ έχουµε έξι από ατού, 2 κοφτές 
και δυο άσσους = 10 µπάζες.

Π. Αγγελικόπουλος. 5$. Θεωρώ ότι έχουµε κάποιες πιθα-
νότητες να τις βγάλουµε… Έτσι αφαιρούµε κάθε πιθανότη-
τα από τους αντιπάλους να βρουν κάποιο τερα – φιτ σπαθί, 
που µε σικάν ή $Α να βγαίνουν 5& τραβηχτά…

Καλύτερη βαθµολογία από τους αναγνώστες συγκέ-
ντρωσαν οι: Αγγελικόπουλος Π., Γλέζος Φ. (ισο-
βάθµησαν) ακολουθούµενοι, µε βαθµολογία πάνω 
από 60 βαθµούς,  από τους Παντέλο Γ., Λαγάνη Ι, 
Χρήστου Χ., Γιαννακάκη Ι., Χρυσικοπούλου Φ., 
Μαντζαβίνου Ε.  

4$=10, 4&=9, 2ΧΑ/5$=8, 3$/2#=6

2ΧΑ  αφού σίγουρα θα πάµε µανς  αλλά αν ο δικός µας έχει τον 
#K και σόλο καρό (απίθανο βέβαια αλλά τι χάνουµε να το ψά-
ξουµε;) θα έχουµε σλεµ.
Οι δάσκαλοι:
Μ. Κορώνη. 4$. Παρότι µε ειδικά φύλλα στο συµπαίκτη 
µπορεί να βγαίνει σλεµ δεν αγοράζουµε 4& (αγορά splinter), 
καθώς θα δοθεί η δυνατότητα στον αντίπαλο αριστερά να 
κοντράρει µε µήκος στα σπαθιά και ίσως να ξαναµιλήσει στη 
συνέχεια µε δεδοµένο ότι οι αντίπαλοι έχουν την υπεροπλία 
των πόντων και πιθανόν να έχουν να παίξουν κάποιο συµβό-
λαιο στα σπαθιά χωρίς µεγάλο κόστος.

*Αγορά φραγµού
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∆ιοργανωτής : OAMΘ  / 4-6/6/2009 

Τουρνουά 
∆απόντε

1-16
Αθανασιάδης Α - Τριχόπουλος Α
Αγγελόπουλος Π - Οικονοµόπουλος Γ.
∆εστέφανος Κ - Καλλιάφας Η
Θεοδωρίδης Ι - Παπαγεράκης Χ
Αλεξιάδου Α - Κουκουσέλης Α
Μπιµπλή Ε - Ζαµπόγλου Κ

58,12
56,20
54,91
53,42
52,38
50,85

∆ιοργανωτής: ΑΟΜΨ / 5-8/6/2009

Grand prix 1-16
Οικονόµου Κ
Γιαννούλης Γ
Πλακίδα Η
Μούλιου Τ
Πασχάλη Σ
Γιαννάς Κ

62,51
59,94
59,65
59,65
58,46
58,46

1-9
Αβραµίδης Π
Γονατάς Σ
Καντζιάς Θ
Καντζιά Α
Παναγιωτοπούλου Αν
Γκουλούσης ∆

69,30
69,30
61,82
61,82
61,57
61,57

∆ιοργανωτής: ΟΑΜΡ / Εσωτερικό Πρωτάθληµα Οµάδων / 20-21/6/2009

Οµάδες
1-16

∆ανελλάκης ∆
Ράµος Ε
Τσαγκαλίδης ∆
Πιρπιρής ∆
Βιεγκµινκ Μ
Στένγκελ Β

107,0

Βρούχος Ν
Τσάβαλος Α
Γιαλλούσης Μ
Καβαλάκης Ι
Πεζανάκης Ν
∆ιακοσταµατίου Ν

93,00

Λεριάς Ε
Καρακατσάνης Β
Κατάξενος Γ
Κοφινάκος Π
Τυραδέλλη Α

78,00

∆ιοργανωτής: ΑΟΜΨ / Grand Prix / 26-28/6/2009

Κύπελλο
Καπαγιαν-
νίδη

1-16
Αγιάνογλου Ε
Ψαρουδάκης Ν
Χριστοδούλου Π
Παπαπέτρος Γ
Βαρελάς ∆
Martin P
Μπίκα Ε

61,26
60,07
58,92
57,75
57,56
56,07
56,07

1-9
Τσοτσορός Ε
Χακίµ Ν
Παπανδρέου Μ
Παυλινέρης Γ
Μαθιουδάκης Α
Κωσταπάνος Β

60,80
60,80
60,71
60,71
55,51
55,51

1-6
Κεράτσας Κ
Γούναλης Σ
Μάντης Α
Μπαλωµένος Ι
Βούδογλου Γ
Λύτρα Α

69,05
69,05
65,64
65,64
56,64
56,64

∆ιοργανωτής: ΑΟΜΒ / Εκδροµικό Πάρου / 26/6-2/7/2009

Εκδροµικό 1-16
Μαµιδάκη Λ - Ρούσσος Γ
Καραµανλή Α - Καραµανλής Ν
Λαλιώτης Γ - Μακρής ∆
Βαγιανού Μ - Βαγιανός Γ
Βάλβη Α - Παπακωνσταντίνου ∆
Λάντζη Λ - Αδαµίδης Ε

62,76
62,17
58,03
57,58
56,56
55,48

1-6
Ζάκκα Ν - Γονατά Γ
Αδαµίδου Ζ - Ανδρουτσόπουλος Σ
Ζάκκας Κ - Ζουροπούλου Β
Σκαρβέλης Γ - Καλλά Α
Πανιάρας Η - Πανιάρα Μ
Άστρας ∆ - Σκαρβελάκη Ε

60,06
57,54
56,60
55,66
55,45
55,13

Νικητές Εσωτερικών Πρωταθληµάτων   Σωµατείων 

1 2 3
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Από  Mάιο έως Aύγουστο 2009Νικητές Εσωτερικών Πρωταθληµάτων   Σωµατείων 

∆ιοργανωτής: ΟΑΜ ΛΕ / Εκδροµικό στο Γαλαξίδι / Ζεύγη 3-9/7/2009

Εκδροµικό 1-16
Κορώνη Μ - Βιρβιδάκης Β
Νίκα Ρ - Λιανού Ο
Οικονοµόπουλος Γ. - Βείνογλου Ε
Κυριακίδου Α - Μαµιδάκη Λ
Μιχαλάκου Κ - ∆ιαµαντίδης Ν
Τσιρίκου Λ - Παπυράκη Μ

60,11
56,22
56,22
55,46
54,80
54,61

1-9
Βρεττού Σ - Μπάµπου Μ
Σάντη Π - Στραιτούρης Σ
Μουλάκη Η - Ιωαννίδου Υ
Καλαφρέτζος Γ - Καραγιάννης Ν
Θειακάκης Ι - ∆εµέστιχας ∆
Οικονόµου ΑΙ. Σίµου Ε

57,94
57,52
53,65
52,86
52,42
52,27

Οµάδες
1-16

Ρούσσος Γ
Μαµιδάκη Λ
Σαπουνάκης Α
Κυριακίδου Α

167,0

∆ιαµαντίδης Ν
Πανόπουλος Κ
Λαγγουράνης Φ
Αθερινός Β
Σαρλής Σ

157,0

Μπεσίρης Χ
Καταράκης Α
Οικονοµόπουλος Γ.
Οικονοµόπουλος Ιω

145,0

∆ιοργανωτής: ΑΟΜ /  3-5/7/2009

Grand prix 1-16
Μποµπολάκης Σ
Καρλαύτης Γ
Οικονόµου Κ
Λάµπρου ∆
Γιαννούλης Γ
∆αρκαδάκης Α

61,21
61,21
59,32
57,21
57,21
56,24

1-9
Χαραλαµπίδου Σ.
Παυλογιάννης Ν
Ζουλινού Β
Μαθιουδάκης Α
Ιωάννου Α.
Πατεράκης Γ

63,33
63,33
57,22
57,22
54,37
54,37

1-6
Αντανασιώτη Λ
∆ελή Χ
Ντάικ Τ
Γεωργίου Γ
Πανουτσακοπούλου Μ
Μποµπολάκη Μ

63,96
63,96
61,58
61,58
60,25
60,25

∆ιοργανωτής: OAMKH / Εκδροµικό στη Νεάπολη / 10-16/7/2009 

Εκδροµικό 1-16
Μανωλάς Ι - Ζώτος Λ
Ρούσσος Γ - Μαµιδάκη Λ
Γκουγιάννος ∆ - Παπαχατζής Ν
Χλιάπας Ι - Γαρουφαλής Μ
Παπυράκη Μ  - Προκοπίου Ι
Χατζηδάκης Ε - Λαµπρινού Σ

62,80
61,52
57,68
57,02
55,31
54,87

1-9
Ψαλίδα Α - Πατεράκης Γ
Καλογερά Ε - Μπενετάτος Α
Κουµιτζέλη ∆ - Βάχαρη Α
Παπ/ντίνου Αι - Χατζηκόκκινου Κ
Ροδόπουλος Π - Ροδοπούλου ∆
Αλυσανδράτου Ε - Τσουκαλά Γ

60,22
55,97
55,57
53,21
51,32
50,70

1-6
Μάνδηλας Ι - Μάνδηλα Χ
Πάµφιλος Β - Μπαµπάσικα Κ
Λαζαρίδου ∆ - Λαζαρίδης Χ
Ψήλου Μ - Γουτάκη Α
Γαµβρού Γ - Γαµβρός Ρ
Μαγκλάρας Β - Χριστοφή Α

59,23
57,49
55,80
53,52
49,26
48,91

Οµάδες
1-16

Βελαίτη Π
Παπαχατζής Ν
Γκουγιάννος ∆
Ρούσσος Π
Ευαγγελίδης ∆

151,0

Γαρουφαλής Μ
Χλιάπας Ι
Λιανού Ο
Νίκα Ρ

137,0

Χατζηδάκης Ε
Χατζηδάκης Σ
Λαµπρινού Σ
Λιακοπούλου Ε

127,0

Οµάδες
1-9

Βλαχάκη Με
Θεοτόκης Ν
Ψαλίδα Α
Πατεράκης Γ

90,0

Τσακίρης Π
Χατζηκόκκινου Κ
Ροδόπουλος Π
Ροδοπούλου ∆

83,0

Χαρλαύτη Α
Χαρλαύτης ∆
Μπενετάτος Α
Καλογερά Ε

73,0

Οµάδες
1-6

Μανδήλα Χ
Μανδήλας Ι
Γουτάκη Α
Ψήλου Μ

86,0

Λαζαρίδης Χ
Λαζαρίδου ∆
Γαµβρού Γ
Γαµβρός Ρ

71,0

Πάµφιλος Β
Μπαµπάσικα Κ
Ντάικ Τ
Κοσµίδης Π

60,0

1 2 3

Επιµέλεια: Ι. Σουβατζής

1 2 3
1 2 3
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∆ιοργανωτής: ΑΟΑΦ / Grand Prix / 17-19/7/2009

Grand Prix 1-16
Βουκούτης Ν
Μποµπολάκης Σ
Τσέβης Α
Παπακώστας Γ
Λαλέλλης Φ
Χριστοδούλου Π

64,01
61,80
60,20
60,20
57,83
57,83

1-9
Θαµβόπουλος Α
Φαραντάτος Α
Πραποπούλου Κ
Παπαδόπουλος Αδ
Ψαρούλης Π
Φανουργάκης Σ

60,21
60,21
58,75
58,75
57,71
57,71

1-6
Στραιτούρης Κ
Στραιτούρης Σ
Σίµου Ε
Εµµανουηλίδου ∆
Παπανικολάου Αν
Φυλακτού Ε

59,45
59,45
57,60
57,60
57,40
57,40

∆ιοργανωτής: ΟΠΑΦ / Grand Prix / 24-26/7/2009

Grand Prix 1-16
Βολιώτης Α
Τσέβης Α
Γιαννάκης Ι
Παπαναστασίου Α
Βρούστης Β
Πουρνάρας Α
∆όλκα Χ

64,45
64,45
64,19
64,19
62,27
62,12
62,12

1-9
Γεωργίου Γ
Αντωνίου Ευ
Χαρλαύτη Α
Μαχαιριανάκη Φ
Τσουκαλά Γ
Αλυσανδράτου Ε

55,83
55,83
55,27
55,27
55,19
55,19

1-6
Κόντος Κ.
Αντανασιώτη Λ
Οικονόµου ΑΙ.
Ραβάνη Κ
Καλουτά Κ
Ρακοπούλου ∆

70,75
70,75
55,30
55,30
54,03
54,03

∆ιοργανωτής:  ΑΟΜΨ / Grand Prix / 31/7-2/8/2009

Grand Prix 1-16
Νικολαίδης Π
Μαρκίδου Μ.
Κορώσης Θ
Ιγγλέση Α
Τσαπίνος Γ
Μωυσίδης Α

65,10
59,52
59,52
57,79
57,79
57,46

1-9
Πετρέλλης Σ
Μαυροµάτη Μ
Ντουβής Μ
Αγιάνογλου Ε
Τσουκαλά Γ
Αλυσανδράτου Ε

61,24
61,24
59,43
59,43
58,71
58,71

1-6
Βούρδογλου Γ
Λύτρα Α
Γαιτάνας Α
Γαιτάνα Λ
Πετίδης Ν
Παπαχαριζάνος Κ

62,30
62,30
59,72
59,72
57,87
57,87

∆ιοργανωτής:  ΟΠΑΦ / Grand Prix / 7-9/8/2009

Grand Prix 1-16
Έιντι Μσ
Μποµπολάκης Σ
Σοφιός Μ
Μούλιου Τ
Τσιρίκου Λ
Καραµανλής Φ
Καραµανλής Ν

61,38
61,38
59,75
59,75
58,40
57,80
57,80

1-9
Παυλογιάννης Ν
Κερασίδης ∆
Πετρέλλης Σ
Μποµπολάκη Μ
Καλογερά Ε
Μπενετάτος Α

63,42
56,93
56,93
56,20
54,89
54,89

1-6
Γαβαλάς Μ
Νικολάδου Α
Σοφίλου Σ
Γουτάκη Α
Κασάπη Ε
Τσαγκλής Π
Ραχιώτης ∆

62,19
61,66
61,66
56,20
56,20
55,91
55,91

∆ιοργανωτής:  ΟΑΜΚΗ / Grand Prix / 21-23/8/2009

Grand Prix 1-16
∆ιονυσόπουλος ∆
∆εληµπαλταδάκης Ν
Κατσαρέλη Ε
Στελλάκη Ν
Κορδούτης Γ
Κοταράς Κ

60,24
60,24
58,57
58,57
56,98
56,98

1-9
Παπαδόπουλος Β
Τσώνης Ν
Κεφαλά Μ
Μαχαιριανάκη Φ
Χασάπης Κ
Αλυσανδράτου Ε

61,42
61,42
56,05
55,01
55,01
54,74

∆ιοργανωτής:  ΑΟΜΨ / Grand Prix / 28-30/8/2009

Grand Prix 1-16
Σκορδαλίδη Κ
Μπάκας Κ
Μπαλτατζής Ε
Έιντι Μσ
Οικονόµου Κ
Μωυσίδης Α

60,61
60,61
60,33
60,33
57,96
57,74

1-9
Αβραµίδης Π
Γονατάς Σ
Ζάχου Π
Κανάκη Α
Μαθιουδάκης Α
Κωσταπάνος Β

65,83
65,83
58,40
58,40
58,31
58,31



29

∆ιοργανωτής:  ΑΟΜΧ / Grand Prix / 28-30/8/2009

1-16
Πανόπουλος Κ
Καλλιγά Μ
Λυµπέρης Α
Πνευµατικός Σ
Μπαλωµένος Ι
Μάντης Α

63,14
62,98
60,34
60,34
58,40
58,40

Αλλαγή δήλωσης
Ένας παίκτης µπορεί να αλλάξει µία δή-
λωση που έκανε, αρκεί:
α) να µην έχει κάνει µεταγενέστερη δή-
λωση ο συµπαίκτης του, και
β) η νέα δήλωση να µην είναι προϊόν 
σκέψης, αλλά η πραγµατική δήλωση 
που ήθελε να κάνει ο παίκτης (αυτό το 
κρίνει ο διαιτητής ο οποίος πρέπει να 
καλείται).
Πάντως, σε περίπτωση που η διορθω-
µένη δήλωση είναι αθέµιτη (π.χ. είναι 
προϊόν σκέψης), ο αµέσως επόµενος 
αντίπαλος έχει δικαίωµα να δεχτεί την 
αθέµιτη δήλωση και η αγορά συνεχίζε-
ται κανονικά.
Επίσης, σε περίπτωση που γίνει αλλαγή 
δήλωσης, η πληροφορία που ενδεχοµέ-
νως δόθηκε από την αλλαγή της δήλω-
σης είναι αθέµιτη για τον υπαίτιο άξονα.

Έξοδος εκτός σειράς του εκτελεστή
Αν ο εκτελεστής κάνει έξοδο εκτός σει-
ράς από τον µορ ή από το χέρι του ενώ 
είχε σειρά από το χέρι του ή από τον µορ 
αντίστοιχα, τότε οποιοσδήποτε αµυνό-
µενος µπορεί να δεχτεί το εκτός σειράς 
παίξιµο και να συνεχιστεί το παιχνίδι 
κανονικά (σε διαφωνία των αµυνοµένων 
υπερισχύει η επιλογή του επόµενου παί-

κτη). ∆ιαφορετικά, ο εκτελεστής πρέπει 
να αποσύρει το φύλλο που βγήκε, χωρίς 
καµία άλλη κύρωση.
Αν τώρα ο εκτελεστής κάνει έξοδο από 
το χέρι του ενώ είχε σειρά κάποιος αµυ-
νόµενος, ο αµυνόµενος αυτός µπορεί 
είτε να δεχτεί την λανθασµένη έξοδο 
είτε να ζητήσει από τον εκτελεστή να 
την αποσύρει, χωρίς καµία περαιτέρω 
κύρωση.

Παιγµένο φύλλο
Εάν ένας αµυνόµενος κρατάει ένα φύλλο 
του κατά τέτοιον τρόπο ώστε να µπορεί 
να το δει ο συµπαίκτης του, τότε θεωρεί-
ται παιγµένο και πρέπει να το παίξει στην 
τρέχουσα λεβέ.
Για τον εκτελεστή τα πράγµατα είναι 
αυστηρότερα. Εάν ο εκτελεστής έχει 
αποσπάσει από το χέρι του ένα φύλλο 
και το κρατάει έτσι ώστε να φαίνεται ότι 
πάει να το παίξει, τότε το φύλλο αυτό θε-
ωρείται παιγµένο και πρέπει να το παίξει 
στην τρέχουσα λεβέ. Επίσης, παιγµένο 
θεωρείται ένα φύλλο του εκτελεστή που 
το κρατάει µε την όψη προς τα πάνω και 
σχεδόν αγγίζει το τραπέζι.
Εποµένως, είναι µύθος το ότι, για να θε-
ωρείται ένα φύλλο παιγµένο, πρέπει να 
έχει ακουµπήσει το τραπέζι. 

Ερωτήσεις για ρενόνς
Εκτός του µορ, οποιοσδήποτε παίκτης 
µπορεί να ρωτήσει οποιονδήποτε παίκτη 
που δεν ακολούθησε στο χρώµα της τρέ-
χουσας λεβέ, εάν έχει να ακολουθήσει.
Ο µορ µπορεί να ρωτήσει µόνο τον εκτε-
λεστή.
Πάντως, στην περίπτωση που ρωτάει ο 
ένας αµυνόµενος τον άλλον, υπάρχει κίν-
δυνος µετάδοσης αθέµιτης πληροφορίας 
και, σε µια τέτοια περίπτωση, ο εκτελε-
στής µπορεί να καλέσει τον διαιτητή. 

Σπάσιµο του ρυθµού αγορών (αγώ-
νες µε screens)
Εάν ένας παίκτης, ο οποίος είναι στην 
πλευρά του screen που παραλαµβάνει 
το ταψί αγορών, νοµίζει ότι υπάρχει 
σπάσιµο του ρυθµού των αγορών από 
την άλλη πλευρά, πρέπει να καλέσει τον 
διαιτητή πριν γίνει αντάµ και ανοίξει το 
screen.
O παίκτης που βρίσκεται στην ίδια 
πλευρά του screen µε αυτόν που έσπασε 
τον ρυθµό, δεν µπορεί να επιστήσει την 
προσοχή γι’ αυτό.
Σε καµία περίπτωση δεν θεωρείται 
σπάσιµο του ρυθµού µια καθυστέρηση 
προώθησης του ταψιού µέχρι 20 δευτε-
ρόλεπτα.

Ξέρετε ότι...
Ενδιαφέροντα σηµεία των κανονισµών

του Εθνικού διαιτητή Ι. Μηλιτσόπουλου
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1. Π Α Ρ Ε Κ Τ Ρ Ο Π Η

 2. Ο Σ Ι Α ■ Α Θ Λ Ι Ο

3. Ν Τ Α Σ Ε Ν ■ Ο Λ Ε

4. Τ Ε Λ ■ Β Α Σ Ι Α ■
5. Ι Ρ ■ Τ Ε Λ Ω ■ Τ Τ

6. Φ Ι Λ Ι ■ Ι Σ Τ Ο Σ

7. Ι ■ Α Ν Τ Α Μ Α ■ Α

8. Κ Α Κ Α Ο ■ Α Π Α Μ

9. Α Λ Α ■ Ρ Ω ■ Ε Φ Ι

10. Σ Ι ■ Ζ Α Χ Α Ρ Η ■

Ðñüãñáììá ÓùìáôåßùíÃñÜììáôá áíáãíùóôþí

Παραθέτω µια διανοµή 
από το ταυτόχρονο 
ζευγών Open της 
Τρίτης και θα ήθελα
να µου πείτε ποιά είναι 
η σωστή αγορά.

# Q753 
$ 2
^ 643
& AK865

# AKJ8
$ 10964
^ 7
& 9742

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# 9642
$ AQJ75
^ AJ
& QJ

# 10
$ K83
^ KQ109852
& 103

H αγορά ξεκινάει µε δύο pass και η Ανατολή 
αγοράζει 1 κούπα. Ο Νότος παρεµβάλλεται 
3 καρό και τώρα η ∆ύση είναι σε δίληµµα. 
Το 3 κούπες το παίζουµε barrage, ενώ το 
limit χέρι µε φιτ, το περνάµε από double. 
Εννοείται ότι παίζουµε και negative 
double. Το cue bid υποδηλώνει φιτ, αλλά το 
χέρι δεν είναι σίγουρο ότι βγάζει µανς. Σε 
αγώνα οµάδων, θα κάναµε cue bid, όµως σε 
αγώνα ζευγών, παίζουµε πιο συντηρητικά. 
Στο double λοιπόν που αγοράζει η ∆ύση, 
η Ανατολή πηδάει στις 4 πίκες µε τους 15 
πόντους. Φυσικά προτιµάµε να παίζουµε 
µε ατού τις κούπες. Ποιά είναι η σωστή 
αγορά;

Ελένη Καρατζά

Απάντηση

Μετά από την αγορά φραγµού του 
αντιπάλου τα περιθώρια που έχουµε 
έχουν στενέψει αρκετά. Η γενική πάντως 
αρχή είναι ότι µε τεράφυλλο φιτ στο 
µαζέρ που άνοιξε (ή και παρεµβλήθηκε) ο 
συµπαίκτης αποφεύγουµε να αγοράζουµε 
άλλα χρώµατα ή double και οφείλουµε να 
κάνουµε αγορά που να υποδηλώνει το φιτ. 
Στη συγκεκριµένη περίπτωση η αγορά 
3 κούπες δεν µπορεί να είναι barrage 
αφού: 1) είναι αγορά χωρίς πήδηµα 2) ο 
Νότος έχει προλάβει να περιγράψει σχεδόν 
επακριβώς το χέρι του και δεν έχει πλέον 

Τασία Mπαµπούλα

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Ηθοποιοί τη δίνουν
2. Νυχτερινός ουρανός
3. Έτσι αποκαλούσαν την άτυχη Λαίδη – Συµπληρώνει 

αεροπορική εταιρία – Σάµπα χωρίς άρνηση
4. Τη βρίσκουµε σε αµµουδερή παραλία – Πόλη

της Γερµανίας
5. Έτσι χαρακτηρίζεται αν είναι εκούσιο και ανιδιοτελές
6. Αγγλικός τίτλος – Έτσι λέγαν «θα δούµε» οι παλιοί
7. Ανάποδα ρωτά – Μεγαλύτερα από τα …άτοµα
8. Φιλοξενεί καράβια – Τα χωρίζει το κάπα και το λάµδα
9. «….οι βέβηλοι», γνωστή ρήση – Τον πληρώνουµε

για ένα µαγαζί λόγω πελατείας ή φήµης
10.  Πέλαγος – Απαντά και στο «τι κάνεις;»

ΚΑΘΕΤΑ
1. Της λείπει το τελευταίο γράµµα της βασίλισσας των 

Αµαζόνων…..
2. Αυτό όλο εναντιώνεται
3. Μέρος του ονόµατος του ποιητή Ρίλκε – 

Με το «στάκα» παίζαµε µικροί
4. Προτρέπει – Βάφτισαν τον Καπόνε – Τσιµπίδα

φωτιάς που δεν….έκλεισε 
5. Σύνθετο άρθρο στον πληθυντικό – Αρχαία αναφορική 

αντωνυµία (ουδ)
6. Όταν µας διατάζουν τρεις!
7. Είναι οι ιοί – Μισό γλυκό που πάει µε….παγωτό
8. Όµοια της …σιωπής – Μάταιο ονειροπόληµα, άπιαστο 

όνειρο
9. Αναγραµµατισµένο µπολ γιαουρτιού (αιτ) – Άσχηµο, 

κακό στα… γαλλικά
10. Βαράνε και οι επιχειρήσεις – Ίδιο µε το 3 οριζοντίως γ

Mαυρίστε 12 τετράγωνα

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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

σηµασία µια παρεµποδιστική αγορά. 
Καλό είναι σε παρόµοιες περιπτώσεις 
να παίζετε την αγορά 3$ µε 3φυλλο 
ή 4φυλλο φιτ και αξίες για 2,5 έως 
3$, την αγορά 4$ µε 4φυλλο+ 
φιτ και κατανοµή, πόντοι κάτω από 
άνοιγµα και το cue bid 4φυλλο φιτ και 
τουλάχιστον πόντοι ανοίγµατος. Όλα τα 
άλλα χέρια ξεκινάνε µε κοντρ εκτός από 
αυτά που έχουν πόντους ανοίγµατος 
και καλό χρώµα -όπου αγοράζουµε 
το χρώµα µας- ή αυτά που αγοράζουν 
3ΧΑ. Να σηµειωθεί ότι µε το κοντρ 
δεν υπόσχεστε απαραίτητα 4φυλλο το 
άλλο µαζέρ (αυτό ισχύει µόνο µέχρι την 
κλίµακα 2). 
Το συγκεκριµένο χέρι είναι οριακό 
και έχετε να επιλέξετε ανάµεσα στις 
αγορές 3$ ή 4$. Πολλά παίζουν εδώ 
ρόλο, εκτός από το είδος του αγώνα 
που διευκρινίζετε ότι είναι ζεύγη, όπως 
ο συσχετισµός µανς, οι αντίπαλοι, η 
µέχρι τώρα πορεία του αγώνα κλπ. 
Προσωπικά θα επέλεγα µάλλον την 
αγορά 4$(σε οµάδες σίγουρα) η οποία 
έχει και το πρόσθετο πλεονέκτηµα ότι 
µπορεί να προκαλέσει µια αγορά θυσίας 
από τον Βορρά. Άλλωστε στο χέρι αυτό 
εσείς µεν µπαίνετε µέσα  (ίσως και 2 
µε αντάµ πίκα) επειδή ο Ρήγας ατού 
παρ’ ελπίδα βρίσκεται στο Νότο, οι Β-Ν 
όµως βγάζουν 4^.

Λ. Ζώτος
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ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2009 - ÌÁÚÏÓ 2010
ÁôôéêÞ
∆ΕΥΤΕΡΑ
ΑΣΑΕ Οµάδες όπεν - Οµάδες 1-9 

- Οµάδες 1-6 19.15

ΑΟΑΦ Ζεύγη Όπεν 20.30
ΑΟΜ Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 19.30
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν 20.15
ΑΟΜΨ Zεύγη Όπεν - Οµάδες 1-9 20.00
AOT Οµάδες 1-9 20.15
OAMKH Οµάδες 1-6 και οµάδες 

Όπεν 20.30

ΟΑΜ-ΛΕ Οµάδες όπεν - Οµάδες 1-6 20.30
ΟΑΜΠΕΙ Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 20.30
ΟΠΑΦ Ζεύγη Swiss 20.30

ΤΡΙΤΗ
ΑΕΠΜΑ Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 19.15
ΑΟΜ Ζεύγη όπεν (ταυτ.)-Ζεύγη 

1-9 (ταυτ.) 20.30

ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν - Ζεύγη 1-9 20.30
ΑΣΑΕ Ζεύγη Όπεν -  Ζεύγη 1-7 19.30

Ζεύγη 1-9 19.15
ΑΣΝΒ Ζεύγη Όπεν 20.30
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν 10.15

Οµάδες 1-9 20.15
ΑΟΤ Ζεύγη όπεν (ταυτ.), 

Ζεύγη 1-6 20.15

OAMKH Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00
Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 19.30

ΟΑΜ-ΛΕ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) - 
Οµάδες 1-9 20.30

ΟΠΑΦ Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 20.30

ΤΕΤΑΡΤΗ
ΑΟΜ Ειδικό τουρνουά 20.30
ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30

Ζεύγη 1-9 19.30
ΑΟΜΒ Ζεύγη όπεν (ταυτ.) - Ζεύγη 

1-6 20.15

ΑΟΤ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.), Ζεύγη 1-6 20.15
ΑΣΑΕ Οµάδες Όπεν - Οµάδες 1-9 19.15
ΟΑΑ Ζεύγη όπεν 10.15

Μαθητικό Γ’ κύκλου 17.30
ΟΑΜΠΕΙ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΟΑΜΚΗ Ζεύγη όπεν µε χάντικαπ 10.30

Ζεύγη 1-6 19.30
Ζεύγη όπεν Swiss 20.00

ΟΑΜ-ΛΕ Ζεύγη 1-9 20.30
ΟΑΜΠΕΙ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΟΠΑΦ Οµάδες Όπεν 20.30

ΠΕΜΠΤΗ
ΑΕΠΜΑ Οµάδες 1-6 και 1-9 - Ζεύγη 

Όπεν 19.15

ΑΟΜ Ζεύγη όπεν βαρόµετρο 
- Ζεύγη 1-9 20.30

ΑΟΜΒ Ζεύγη όπεν Swiss 20.15
ΑΟΜΨ Οµάδες 1-9 - Ζεύγη όπεν 20.30
ΑΟΤ Οµάδες 1-6 και Ζεύγη όπεν 20.15
ΑΣΑΕ Οµάδες 1-9 - Οµάδες1-6 19.15
ΟΑΑ Ζεύγη Όπεν 18.15
ΟΑΜΚΗ Οµάδες 1-9 20.00
ΟΑΜ-ΛΕ Οµάδες Swiss 20.30
ΟΠΑΦ Οµάδες 1-9 20.30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν 20.15

ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν 10.30
Ζεύγη 1-6 17.00
Ζεύγη Όπεν - Ζεύγη 1-9 20.30

ΑΟΤ Ζεύγη Όπεν 18.30
ΟΑΜΚΗ Ζεύγη “ραντεβού στα 

τυφλά” 20.00

ΟΑΜ-ΛΕ Ζεύγη Όπεν - Ζεύγη 1-6 20.30

ΣΑΒΒΑΤΟ
ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν 18.30
AOT Ζεύγη Όπεν 17.30
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν 19.30
ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν - Ζεύγη 1-9 19.30
ΑΟΤ Ζεύγη Όπεν 18.30
ΑΣΑΕ Ζεύγη 1-6 - Ζεύγη 

Μαθητών Γ΄κύκλου 19.15

ΟΑΜΚΗ Ζεύγη Όπεν και Ζεύγη 1-6 
µε IMPs 19.30

ΟΑΜ-ΛΕ Ζεύγη Όπεν 19.00
ΟΠΑΦ Ζεύγη 1-9 19.00

ΑΜΙ - Ιωάννινα
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.00
Παρασκευή Ζεύγη Όπεν - 

Οµάδες Όπεν 20.00

ΑΟΜΜ - Βόλος
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν 19.00
Τετάρτη Ζεύγη όπεν (ταυτ.) 20.00

ΑΟΜΧ - Χαλκίδα
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
Σάββατο Ζεύγη Όπεν 11.30

ΙΟΘ - Θεσσαλονίκη
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30

ΚΟΑΜ - Κέρκυρα
∆ευτέρα Οµάδες Όπεν - 

Ζεύγη Όπεν 18.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 19.30

ΛΑΜΘ - Θεσσαλονίκη
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν 21.00

ΟΑΜΘ - Θεσσαλονίκη
Τρίτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ) 20.30
Πέµπτη Οµάδες Όπεν 20.30

ΟΑΜΚ - Καλαµάτα
∆ευτέρα Οµάδες Όπεν 21.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 21.00
Σάββατο Ζεύγη 1-6 19.00

ΟΑΜΛ - Λάρισα
Τετάρτη Ζεύγη όπεν (ταυτ.) 21.00

ΟΑΜΡ - Ρόδος
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν 21.00
Τρίτη Οµάδες 1-9 21.00
Τετάρτη Ζεύγη 1-6 20.00
Πέµπτη Οµάδες Όπεν 21.00

ΟΑΜΣ - Σέρρες
∆ευτέρα Οµάδες Όπεν 20.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30

ΟΑΜΧΝ - Χανιά
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00

ΠΟΑΜ - Πάτρα
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
Παρασκευή Οµάδες Όπεν 20.30

ΡΟΜ - Ρέθυµνο
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30

ΠΛΗ - Ηράκλειο
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00
Κυριακή Οµάδες  Όπεν 20.00

ΣΑΜΟΣ - Σάµος
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.00
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 1-9 (ταυτ.) 19.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009
4-6 Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Κατηγοριών 

(τελικός)
8, 11-13 Πρωτάθληµα Βορείου Ελλάδας

18-20
ΑΟΜ
ΣΛΑΜ
ΧΟΜ

25-27 Χριστούγεννα

28-30 ΑΟΜΒ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010
1-3 ΟΑΜΚΗ (Μαραθώνιος 3/1/2010)

8-10 ΑΟΜ

15-17
Αγώνες επιλογής εθνικών οµάδων 
1o Στάδιο ΑΣΑΕ Κύπελλο Τρικουράκη 
(2009)

22-24
Αγώνες επιλογής εθνικών οµάδων 
2o Στάδιο   Πανελ. Πρωτάθλ. Seniors

29-31
Αγώνες επιλογής εθνικών οµάδων 
3o Στάδιο  ΑΟΤ / ΟΑΜΚΗ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010
5-7 Παν. Πρωτ. Ζευγών   (προκριµατικός)

12-15 ΟΑΜΛΕ+ΑΟΤ / ΑΕΠΜΑ+ΑΣΑΕ / ΑΟΜΧ / 
ΑΟΜ+ΑΟΑΦ, 15/2  Καθ. ∆ευτέρα

19-21 Παν. Πρωτ. Ζευγών   (τελικός)

26-28 ΟΑΜΚΗ / ΟΑΜΠΕΙ




