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o ∆ΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΠΡΙΤΖ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ 

7 -11  Απριλίου  2010 
 

ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΠΡΙΤΖ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
υπό την αιγίδα της Ελληνικής Οµοσπονδίας Μπριτζ 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

Τετάρτη 07-Απριλίου ΑΤΟΜΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 20:30 

Πέµπτη 08 -Απριλίου ΤΟΥΡΝΟΥΑ  ΖΕΥΓΩΝ / 1η 21:00 

Παρασκευή 09 -Απριλίου ΤΟΥΡΝΟΥΑ  ΖΕΥΓΩΝ / 2η 20:00 

Σάββατο 10 -Απριλίου ΟΜΑ∆ΕΣ  SWISS /1η 11:00 

Σάββατο 10 -Απριλίου ΤΟΥΡΝΟΥΑ  ΖΕΥΓΩΝ / 3η 18:00 

Κυριακή 11 -Απριλίου ΟΜΑ∆ΕΣ  SWISS / 2η 11:00 

Κυριακή 11 -Απριλίου 
 

ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ 
 

15:00 

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

στην 1-9 και 1-6 
 

Τόπος Αγώνων:   
 
Θεσσαλονίκη, - Mediterranean Palace *****.  Σαλαµίνος 3, περιοχή Λαδάδικα 
Αίθουσα Αγώνων: ∆ίας στον 8ο όροφο του Ξενοδοχείου.  
http://www.mediterraneanpalace.gr . 
 
Προσκλήσεις: 
 
Θα υπάρχουν προσκεκληµένοι από Βαλκανικά σωµατεία Μπριτζ. Το τουρνουά θα καλυφθεί 
ζωντανά από το BBO. 
 
∆ικαίωµα Συµµετοχής:  
 
Α.    70 ευρώ (ανά άτοµο) για το open ζευγών  
       60 ευρώ (ανά άτοµο) για το open ζευγών  (για όσους παίρνουν το πακέτο διαµονής Mπριτζ) 
Β.  120 ευρώ (ανά οµάδα) για το open οµάδων . 
Γ.    10 ευρώ (ανά άτοµο) για το ατοµικό τουρνουά 
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Έπαθλα:

Α. ΖΕΥΓΗ 1000 ευρώ + 50% των δικαιωµάτων συµµετοχής*

Β. ΟΜΑ∆ΕΣ : 50% των δικαιωµάτων συµµετοχής*

Γ. ΑΤΟΜΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ: όλα τα δικαιώµατα συµµετοχής

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ : ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΑΘΛΩΝ ΓΙΑ 80 ΖΕΥΓΗ ΚΑΙ 30 ΟΜΑ∆ΕΣ

ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ ΟΜΑ∆ΕΣ ΟΠΕΝ

1η

Νικήτρια οµάδα             800   + Ασηµένια

2η

Νικήτρια οµάδα             500   + Ασηµένια

3η

Νικήτρια οµάδα             300   + Ασηµένια

ΑΤΟΜΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ

1ο Zεύγος γενικής        1.600 + Ασηµένια
2ο Ζεύγος γενικής        1.000 + Ασηµένια
3ο Ζεύγος γενικής           600 + Ασηµένια
4ο

Ζεύγος γενικής           400 
5ο

Ζεύγος γενικής           300 
6ο

Ζεύγος γενικής           200 

1ο

Ζεύγος Remontaz      300 + Ασηµένια
1ο

Ζεύγος Mixed             300 + Ασηµένια

Βραβεία θα απονεµηθούν και στους νικητές των

κατηγοριών 1-6, 1-9 και 1-11 µε την προϋπόθεση
συµµετοχής 8 ζευγών σε κάθε κατηγορία

1Ο

Ζεύγος ∆∆ 1-6   200 
1Ο

Ζεύγος ∆∆ 1-9   200 
1Ο

Ζεύγος ∆∆ 1-11  200 

1Ο

Ζεύγος κάθε ηµερίδας – Ασηµένια

1Ος

Νικητής : 50% των δικαιωµ. Συµµετοχής
2Ος

Νικητής : 30% των δικαιωµ. Συµµετοχής
3Ος

Νικητής : 20% των δικαιωµ. Συµµετοχής

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙ0 ΑΓΩΝΩΝ

ΠΑΚΕΤΑ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ ΜΠΡΙΤΖ - MEDITERRANEAN PALACE ***** 

∆ίκλινο ∆ωµάτιο Μονόκλινο ∆ωµάτιο

ΠΑΚΕΤΑ

3 διανυκτερεύσεις   250 ευρώ ανά άτοµο 360 ευρώ ανά άτοµο
4 διανυκτερεύσεις   315 ευρώ ανά άτοµο      460 ευρώ ανά άτοµο
5 διανυκτερεύσεις   380 ευρώ ανά άτοµο      560 ευρώ ανά άτοµο

Οι Τιµές συµπεριλαµβάνουν για ένα άτοµο:

•
 3 ή 4 ή 5 νύχτες σε µονόκλινο ή δίκλινο δωµάτιο µε ηµιδιατροφή (πρωινό και
µεσηµεριανό)*

•
Γαλλικό καφέ - Τσάι στην αρχή κάθε ηµερίδας ζευγών και οµάδας

•
∆ωρεάν Χρήση Εσωτερική Θερµαινόµενης πισίνας

•
∆ωρεάν χρήση Γυµναστηρίου ∆ωρεάν χρήση Σάουνας

•
∆ωρεάν παιδιά από 0-12 ετών µε πρωϊνο* * 

•
Όλους τους φόρους.

* Επιπλέον διανυκτερεύσεις είναι δυνατές κατόπιν έγκαιρης ζήτησης.

* * Τα δίκλινα δωµάτια έχουν ένα διπλό ΄(ή δύο µονό κρεβάτια) και ένα επιπλέον κρεβάτι που
µπορεί να φιλοξενήσει παιδί.

Κορυφαίοι Μπριτζέρ που

συµµετείχαν στα προηγούµενα

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

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: Οι κρατήσεις δωµατίων στο Mediterranean Palace θα γίνονται µέχρι τη

∆ευτέρα 1η Μαρτίου 2010 µε προτεραιότητα ζήτησης. Μετά από αυτήν την ηµεροµηνία
κρατήσεις θα γίνονται εφόσον υπάρχει διαθεσιµότητα. Σε περίπτωση που η ζήτηση

ξεπεράσει τη διαθεσιµότητα η Οργανωτική επιτροπή θα διαθέσει δωµάτια σε κοντινό

ξενοδοχείο µε ανάλογες συνθήκες.

Για το κλείσιµο δωµατίου µέχρι τη ∆ευτέρα 1 Μαρτίου 2010 θα πρέπει να εξοφληθεί το 50%
του συνολικού πακέτου διαµονής που επιλέγεται, Μέχρι την ∆ευτέρα 22 Μαρτίου 2010 
θα πρέπει να εξοφληθεί το υπόλοιπο 50% του πακέτου διαµονής που επιλέγεται.

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

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

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

δυνατές µε πιστωτικές κάρτες µέσα από το εξουσιοδοτηµένο σάιτ www.eventravel.net.
Από το µενού επιλέξτε Games Festival και µετά Μπριτζ και επιλέξτε ένα από τα 4 πακέτα
Μπριτζ. Για να ολοκληρώσετε τη συναλλαγή πρέπει να εγγραφείτε ως µέλος στο σάιτ για
λόγους ασφαλείας.

Πληροφορίες – Κρατήσεις

Εvent Consulting: Tηλ/Φαξ: 2310 865 778 
Email: info@eventravel.net

http://gamesfestival.chessdom.com
www.eventravel.net

Πληροφορίες – ∆ηλώσεις Συµµετοχής:

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

Ε.Ο.Μ.:  Tηλ. 210 7480 400 – Φαξ. 210 7480403 
Email: manager@hellasbridge.org
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Κείµενα και φωτογραφίες που αποστέλλονται για δηµοσί-
ευση στο περιοδικό δεν επιστρέφονται. Απαγορεύεται η 
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του περιοδιοκού, χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.
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Ôï ãñÜììá 
ôïõ ðñïÝäñïõ

Αγαπητές Φίλες - Αγαπητοί Φίλοι,
Κατ΄αρχήν εύχοµαι στον καθένα σας ξεχωριστά Καλή χρονιά, πάνω απ΄όλα υγεία και πολλές 
επιτυχίες.
Μπορώ να πω ότι το 2010 δε φαίνεται να ξεκίνησε καλά για την Οµοσπονδία µας, αλλά και 
γενικότερα για το Ελληνικό Μπριτζ, αφού οι εξαγγελίες του νέου Γενικού Γραµµατέα Αθλητι-
σµού, κ. Παναγιώτη Μπιτσαξή - δικηγόρου, δε νοµίζω ότι βοηθούν την ανάπτυξη του πνευ-
µατικού µας αθλήµατος, ενώ ίσως βάζουν σε κίνδυνο την ίδια τη βιωσιµότητα της ΕΟΜ.
∆υστυχώς ένας ΓΓΑ για πρώτη φορά αποφάσισε να κατατάξει όλα τα αθλήµατα σε κατηγορί-
ες, που µάλλον αποκλειστικά ο ίδιος επέλεξε να καθιερώσει, και αυτό δείχνει ότι µηδενίζεται 
τελείως η κρατική ενίσχυση του αθλήµατός µας, αφού µε τις δηλώσεις του σε συνέντευξη 
τύπου τοποθέτησε το Αγωνιστικό Μπριτζ σε µία οµάδα αθληµάτων, που θα πρέπει να στηρι-
χθούν αποκλειστικά στην ιδιωτική πρωτοβουλία.
Αυτό µε απλά λόγια σηµαίνει: Τέλος η επιχορήγηση των 75,000€ το έτος που λάµβανε η 
ΕΟΜ.
Κατά συνέπεια θα πρέπει να βρούµε άλλους τρόπους ώστε, είτε να αναπληρώσουµε το πα-
ραπάνω ποσό, είτε να προβούµε σε δραµατική µείωση του προϋπολογισµού µας, είτε να 
αρχίσουν οι περικοπές, ή να υπάρξει ένας συνδυασµός όλων των παραπάνω ιδεών.
Υπάρχουν διαφορετικοί δρόµοι που µπορούµε σίγουρα να ακολουθήσουµε.
Πρώτα-πρώτα θα πρέπει να γίνει προσπάθεια ενηµέρωσης της πολιτείας, ώστε πιθανόν να 
καταφέρουµε να τροποποιήσουµε την απόφαση της υπερκείµενης Αρχής. ∆εύτερον οφεί-
λουµε να µειώσουµε τα έξοδα και να υπάρξει µία ορθολογικότερη κατανοµή εξόδων στα 
γραφεία της Οµοσπονδίας. Τρίτον θα πρέπει να βρούµε τρόπους αναπλήρωσης αυτών των 
χρηµάτων.
Εάν επιθυµούµε την περαιτέρω ανάπτυξη του Αθλήµατος δεν πρέπει να δεχθούµε µοιραλα-
τρικά µια τέτοια απόφαση, που πιθανότατα δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, µε βάση 
το Σύνταγµα και τον Αθλητικό Νόµο, αλλά προήλθε από έναν άνθρωπο που πιθανότατα δεν 
έχει «προϋπηρεσία» στον αθλητικό χώρο και φαίνεται ότι δε γνωρίζει καθόλου τι είναι το 
µπριτζ.
Μία τέτοια εξέλιξη πρέπει να µας ενδυναµώσει και µας υποχρεώνει να λάβουµε δύσκολες 
και επίπονες αποφάσεις. Βέβαια αν ανταπεξέλθουµε και διευθετήσουµε τα οικονοµικά µας 
µε εναλλακτικούς τρόπους, θα γίνουµε ένα πλήρως αυτοχρηµατοδοτούµενο άθληµα, αφού 
η ετήσια κρατική επιχορήγηση κάλυπτε το 25% του ετήσιου προϋπολογισµού της ΕΟΜ.
Ελπίζω ότι τις σκέψεις µου αυτές ενστερνίζεται η πλειοψηφία των συναθλητών µου. Η φωνή 
µας οφείλει να γίνει πιο δυνατή προς όλες τις κατευθύνσεις, ώστε να υλοποιήσουµε αφενός 
το σχέδιο ανάπτυξης στην Ελληνική Περιφέρεια και τα µεγάλα αστικά κέντρα, να βοηθήσου-
µε τη νεολαία να έρθει πιο κοντά στον Πνευµατικό Αθλητισµό και να βελτιώνεται συνέχεια.
Άλλωστε έχουµε πολύ δυνατά στοιχεία ως συµµάχους µας. ∆εν έχουµε βία, δεν έχουµε 
καθοδηγούµενες στρατιές επηρεαζόµενων µε διάφορους τρόπους οπαδών και δεν έχουµε 
doping. Αυτοί που τα έχουν και τα συντηρούν είναι τελικά και αυτοί που επιδοτούνται, γιατί 
φέρνουν τις επιτυχίες, τα µετάλλια.
Αυτόν τον αθλητισµό θέλουµε τα τελευταία χρόνια – αυτόν έχουµε!
Και πάλι κλείνοντας σας µεταφέρω τις θερµότερες ευχές για ευτυχία, προσωπική, επαγγελ-
µατική, οικογενειακή και αθλητική σε όλους.

Φιλικά,
Γιάννης Κούµενος



Ο κόσµος του  ΜΠΡΙΤΖ

Aγωνιστικά  êáé Üëëá 

✓Τις ηµέρες που έκλεινε η ύλη 
του περιοδικού ολοκληρώθη-

καν οι αγώνες επιλογής εθνικών οµάδων 
2010 που ξεκίνησαν στις 14 Ιανουαρίου 
και τέλειωσαν την τελευταία ηµέρα του 
µήνα. Στο διάστηµα αυτό παίχτηκαν 448 
διανοµές σε 10, συνολικά, ηµέρες αγώνα 
(στον αγώνα Γυναικών παίχτηκαν 416 
διανοµές σε 9 ηµέρες). Τα ζεύγη που 
κατέλαβαν τις 3 πρώτες θέσεις κερδίζο-
ντας την συµµετοχή τους στις Α΄ εθνικές 
οµάδες Όπεν και Γυναικών αντίστοιχα 
ήταν τα εξής:  Αγώνας Όπεν: 1.  Βρού-
στης Βασίλης – Κωτσιόπουλος Τάκης 2. 
Αγγελόπουλος Πέτρος – Κουκουσέλης 
Τάσος 3. Αναστασιάδης Κώστας – Οικο-
νοµόπουλος Γιώργος. Αγώνας Γυναικών: 
1. Βελαίτη Πωλίνα- Μήτση Γεωργία 2. 
Κυριακίδου Νίτσα - Λαµπρινού Σοφία 3. 
Κανελλοπούλου ∆έσποινα- Οικονόµου 
Λιάνα. Τα ζεύγη αυτά θα εκπροσωπή-
σουν την χώρα µας στους Πανευρωπαϊ-
κούς αγώνες οµάδων που θα διεξαχθούν 
από 22 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου 2010 στην 
Οστάνδη Βελγίου. 

 ✓Οι αγώνες των Πανευρωπαϊ-
κών φέτος θα είναι επετεια-

κοί  καθώς θα είναι η 50η  διοργάνωση. 
Οι πρώτοι αγώνες έγιναν το 1932 στο 
Scheveningen της Ολλανδίας και εορ-
ταστικές εκδηλώσεις θα γίνουν κατά τη 
διάρκεια της διοργάνωσης που θα πε-
ριλαµβάνουν και ένα εορταστικό γκαλά, 
µε συµµετοχή προέδρων – εκπροσώ-

και χορηγός µας Ευάγγελος Κάντζος. Θα 
έκλεινε τα 100 χρόνια ζωής στις 10 Φε-
βρουαρίου. Θα αναφερθούµε στο επόµε-
νο τεύχος σ’ αυτόν τον εξαίρετο Έλληνα 
µπριτζέρ που µας ξάφνιασε µε την απλό-
χερη και ανιδιοτελή συµπαράστασή του. 

✓Ο Ιταλός Gianarrigo Rona θα 
είναι ο νέος πρόεδρος της Πα-

γκόσµιας Οµοσπονδίας Μπριτζ (WBF). 
Θα διαδεχτεί τον Γάλλο  Jose Damiani 
που θα αποχωρήσει από το αξίωµα αυτό 
στο τέλος του 2010. Η απόφαση αυτή 
λήφθηκε στο πρόσφατο συνέδριο που 
έγινε στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, κατά 
τη διάρκεια των Παγκόσµιων πρωταθλη-
µάτων. 

✓Κεραυνός εν αιθρία έπεσε η 
πρόσφατη συνέντευξη του 

Γεν. Γραµµατέα Αθλητισµού  όπου κα-
τατάσσει το αγωνιστικό Μπριτζ στα µη 
επιδοτούµενα από το Υπουργείο Πολι-
τισµού αθλήµατα. Και µάλιστα χωρίς να 
ληφθούν υπόψη αντικειµενικά στοιχεία 
όπως το σύνολο των αγωνιστικών δελ-
τίων και Σωµατείων που έχει η ΕΟΜ στη 
δύναµή της, η άνθιση και δυναµική του 

πων οµοσπονδιών όπως και µεγάλων 
ονοµάτων του αθλήµατος.  Παράλληλα, 
από 1 έως 3 Ιουλίου 2010 θα διεξαχθεί 
transnational τουρνουά ζευγών µε ελεύ-
θερη συµµετοχή όπου θα µπορούν να 
συµµετάσχουν και ζεύγη από τις οµάδες 
που θα έχουν αποκλειστεί από το προ-
κριµατικό στάδιο  πρωταθλήµατος. 

   ✓Στις 26 Ιανουαρίου 2010 έφυγε 
πλήρης ηµερών ο συναθλητής 
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Επιµελείται ο Άσσος Πίκα

αθλήµατος στη χώρα µας όλα τα τελευ-
ταία χρόνια, το γεγονός ότι αποτελεί το 
µόνο πνευµατικό άθληµα µαζί µε το Σκά-
κι που είναι αναγνωρισµένο από την Πο-
λιτεία, την αναγνώριση επίσης από την 
∆ιεθνή Ολυµπιακή Επιτροπή, την αντι-
µετώπιση που έχει το Μπριτζ στις άλλες 
χώρες αναπτυγµένες ή αναπτυσσόµενες, 
το σύνολο των αγωνιστικών δελτίων πα-
γκοσµίως που το καθιστούν το 1ο πνευ-
µατικό άθληµα σε δύναµη κλπ. 

✓Να σηµειωθεί επίσης ότι η 
επιχορήγηση της ΓΓΑ είχε 

µείνει σταθερή εδώ και πολλά χρόνια 
στα 75.000 ευρώ, ποσό που έφτασε να 
αποτελεί λιγότερο από το 1/4 του προ-
ϋπολογισµού της ΕΟΜ. Το πλήγµα είναι 
µεγάλο και η πικρία και απογοήτευση 
των αθλητών µας, εάν η απόφαση αυτή 
οριστικοποιηθεί, ακόµα µεγαλύτερη.

Στις 20 ∆εκεµβρίου το βράδυ, «έφυγε» 
µε ανορθόδοξο και συγχρόνως βάναυ-
σο  τρόπο, κτυπηµένος από αυτοκίνητο 
µε ασυνείδητο οδηγό, πηγαίνοντας και 
παίξει µπριτζ στον Π.Ο.Ψ., ο Χρήστος 
Ποταµιάνος.
Ο «∆άσκαλος», όπως τον αποκαλούσαµε 
εµείς οι φίλοι του της «ελεύθερης παρτί-
δας», στον Όµιλο Φιλοθέης, την δεκαετία 

του ’80, ήταν ένας άνθρωπος απλός, µε 
γελαστό πρόσωπο, παρά τις αντιξοότη-
τες που συνάντησε στην επαγγελµατική 
του πορεία, πριν από χρόνια.
Στη γυναίκα του Μαριλένα και το γιό 
του Νικόλα, που τους υπεραγαπούσε, 
εύχοµαι να τον θυµούνται πάντα, γιατί η 
ανάµνηση αυτή του αξίζει...
 ΘΑΝΟΣ Ν. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ

 

 

Its 22nd International 

 Bridge Festival 

4th - 8th June 2010 

at the  

  Apollonia Beach Hotel ***** 

                          Limassol 

 

Program of Event 

Friday  4th June  

Welcome Drinks...............5pm 

*Open Pairs 1st Session......5pm 

Saturday 5th June 

*Open Pairs 2nd Session......5pm 

Sunday 6th June 

*Open Pairs 3rd Session......5pm 

Monday 7th June 

Open Teams 1st Session......5pm 

Tuesday 8th June 

Open Teams 2nd Session.....5pm 

Gala Dinner................9.00pm 

Entry Fees in Euros 

Event                                     Guests        CBA                   

Open Pairs *                             80              50  

Open Teams                             50              30           

Guests at Gala Dinner             20               20 

**Including Gala Dinner       

Open 

Pairs                                                

1st                    €1200+cups 

2nd                   €600+cups 

3rd                    €400+cups 

4th                    €200 

5th—7th           €150 

1st Ladies        €150 

Prizes 

CYPRUS BRIDGE FEDERATION 

Proudly Presents 

Open Teams 

1st                    €800+cups 

2nd                   €400+cups 

3rd                    €200+cups 

4th                    €150 

5th—7th           gifts 

Apollonia Hotel*****           Single     Double                     

Sea View                              €100         €135 

Mountain View                      €90          €115 

Accommodation 

Estella Hotel**                                                                     

Single studio                               €30 per day  

Twin/Double studio                     €32 per day      

Triple studio                                 €42 per 

Bookings 

Cyprus 

Apollonia Hotel:                Tel:+357 25 323351 

E-mail :          res.apollonia@louishotels.com 

Estella Hotel:            www.estellacyprus.com 

Email:                       mail@estellacyprus.com 

Ms. Rena Lordos :             Tel: +35799645338 

E-mail:                              rena@calmhey.com 

Lebanon 

Mr. Nabil Chaker                 Tel:+ 9611 365080 

                                       Mobile: +961 3620068 

Greece   

Mr. Demetris Togias      Tel: +30 210 7480400 

                                  Mobile: +30 69 47472752 

Email:                      togias@hellasbridge.org                  

Jordan 

Dr. Zafer Jarrar DDS:     Tel:+962 77777 3553 

Syria 

Mr. Iyad Awad                 Tel:+963 933 230064 

Καλό σου «ταξίδι», 
φίλε Χρήστο...
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Το πρωτάθληµα Κατηγοριών του 2009 
έγινε όπως πάντα σε δύο φάσεις, προ-
κριµατική και τελική.  Για τρίτη συνε-
χόµενη χρονιά καταρρίφτηκε το ρεκόρ 
συµµετοχής της διοργάνωσης αυτής, 
καθώς πήραν µέρος 329 ζεύγη από όλη 
την Ελλάδα.  
Το πρωτάθληµα χωρίστηκε σε τέσσερις κατη-
γορίες (12-16, 9-11, 6-9, 1-6), ανάλογα µε τη 
δυναµικότητα των συµµετεχόντων. Για πρώτη 
φορά υπήρξε επικάλυψη των ακραίων δυνα-
µικοτήτων έτσι ώστε ένας παίκτης κατηγορίας 
π.χ. 6 να έχει επιλογή αν θα συµµετάσχει στον 
αγώνα κατηγορίας 1-6 ή στον αγώνα 6-9. Και 
στους τέσσερις αγώνες η βαθµολογία ήταν µε 
το σύστηµα «imp’s εναντίον του µέσου όρου» 
τόσο στο προκριµατικό όσο και στο τελικό 
στάδιο, µε εξαίρεση το προκριµατικό στάδιο 
των αγώνων της Περιφέρειας.

Στον αγωνιστικό τοµέα το χαρακτηριστικό των 
φετινών αγώνων ήταν ότι και στους τέσσερις 
τελικούς στα µετάλλια βρέθηκαν, µε ελάχιστες 
εξαιρέσεις, ζεύγη από την Αττική. Επίσης µετά 
από πολύ καιρό οι τελικοί µιας µεγάλης διορ-
γάνωσης έγιναν στα εντευκτήρια οµίλων κα-
θώς, παρά τις προσπάθειες, δεν έγινε δυνατό 
να βρεθεί ενιαίος χώρος διαθέσιµος. 

Ο τελικός του Μάστερς (κατηγορίες  12 έως 
16) έγινε µε συµµετοχή 20 ζευγών (50 στο 
προκριµατικό στάδιο). 

Νικητές της πρώτης ηµέρας ήταν οι Μπο-
µπολάκης Σ – Έιντι Μ. Συγκέντρωσαν 92 Vps 
έναντι 90 Vps των Καραµανλή Φ – Πρωτονο-
τάριου Μ. 

Τη δεύτερη µέρα οι Μποµπολάκης Σ – Έιντι Μ 
αν και βρέθηκαν στην όγδοη θέση κατάφεραν 
να κρατηθούν στην κορυφή στο σύνολο των 
δύο ηµερίδων. Πίσω τους δεύτεροι, σε από-

Πανελλήνιο πρωτάθληµα κατηγοριών

Ζώτος Λ Σαπουνάκης Α 322,50

Μποµπολάκης Σ Έιντι Μσ 320,00

∆ιονυσόπουλος ∆ ∆εληµπαλταδάκης Ν 315,00

Οικονοµόπ. Γ. Αναστασιάδης Κ 313,00

Βρούστης Β Κωτσιόπουλος Π 312,00

Καραµανλής Φ Πρωτονοτάριος Μ 312,00

12-16

σταση αναπνοής µόλις 1 Vp, οι Καραµανλής 
Φ – Πρωτονοτάριος Μ. Οι Ζώτος Λ – Σαπου-
νάκης Α βρίσκονταν στην 5η θέση, 7,5 Vps 
µακριά από τη κορυφή. Νικητές της δεύτερης 
ηµερίδας αναδείχθηκαν οι Οικονοµόπουλος Γ. 
– Αναστασιάδης Κ µε 122 Vps, που βελτίωσαν 
τη θέση τους και πέρασαν έκτοι σε σύνολο δύο 
ηµερίδων.

Την καθοριστική τρίτη ηµέρα των αγώνων οι 
Ζώτος Λ – Σαπουνάκης Α πέρασαν µπροστά 
2 γύρους πριν το τέλος και διατήρησαν στη 
συνέχεια την πρώτη θέση κατακτώντας το 
πρωτάθληµα. Οι Μποµπολάκης Σ και Έιντι 
Μ κράτησαν την δεύτερη θέση της γενικής 
κατάταξης ενώ το χάλκινο µετάλλιο πήραν µε 
φίνις οι ∆ιονυσόπουλος ∆ – ∆εληµπαλταδάκης 
Ν. Νικητές της 3ης ηµερίδας αναδείχθηκαν οι 
Βρούστης Β – Κωτσιόπουλος Π.

Τα έξι πρώτα ζεύγη της τελικής κατάταξης:

Κοταράς Κ Ηλιόπουλος Π 457,00

Τασιώνη Μ Οργαντζίδης Γ 447,00

Γκαµπάι ∆ Παπαδηµητρίου Ι 441,00

Καβαλάκης Ι Ράµος Ε 437,00

Γκουγιάννος ∆ Γεωργίου Κω 432,00

Κυριακούση Π Μπιρµπίλης Α 429,00

9-11

Τη δεύτερη θέση κατέκτησαν οι Τασιώνη Μ 
– Οργαντζίδης Ι από τη Θεσσαλονίκη µε 447 
VPs ενώ την τρίτη οι Γκαµπάι ∆ – Παπαδηµη-
τρίου Ι µε 441 Vps.

Οι τελικοί νικητές κέρδισαν και την 3η ηµερίδα 
των αγώνων ενώ ήρθαν 2η στην 1η ηµερίδα 
που κέρδισαν οι Κυριακούση Π - Μπιρµπίλης 
Α. Οι 2οι της τελικής κατάταξης Τασιώνη Μ 
– Οργαντζίδης Ι κέρδισαν και την 2η ηµερίδα 
των αγώνων. 

Τα έξι πρώτα ζεύγη της τελικής κατάταξης:

Στην κατηγορία 9-11 µεγάλοι νικητές ήταν οι 
Κοταράς Κ – Ηλιόπουλος Π µε 457 Vps.

Στην κατηγορία 6-9 το ζεύγος Κορδούτης Γ – 
Πετρέλλης Σ, έχοντας σταθερά καλή απόδοση 
και τις 3 ηµέρες, κατέκτησαν το πρωτάθληµα 
µε 8 Vps περισσότερα από τους δεύτερους, 
Κρητικούς, Νίκαινα Λ – Φασουλάκη Α. Την 
τρίτη θέση κατέκτησαν οι Κοτορλός Κ – Τσι-
αµούρας Μ. Οι τελευταίοι κέρδισαν και την 2η 
ηµερίδα των αγώνων ενώ προηγήθηκαν την 1 
ηµέρα οι Αβραµίδης Π – Γονατάς Σ. Την τρίτη 
ηµερίδα κέρδισαν οι Τάγαρης ∆ –Χρονίου Ι. 

Τα έξι πρώτα ζεύγη της τελικής κατάταξης:

2009

Πρώτοι στο 12-16 οι Ζώτος Λ. – Σαπουνάκης 
Α. (δεξιά).

Τα δυο πρώτα ζεύγη του 9-11. Από αριστε-
ρά: Ι. Οργαντζίδης, Π. Ηλιόπουλος, Κ. Κοτα-
ράς, Μ. Τασιώνη. 
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Κορδούτης Γ Πετρέλλης Σ 417.00

Νίκαινας Λ Φασουλάκης Α 409.00

Κοτορλός Κ Τσαµούρας Μ 407.00

Αλεξίου ∆ Σιώζος Θ 404.00

Τάγαρης ∆ Χρονίου Ι 400.00

Πραποπούλου Κ Παπαδόπουλος Α 398,00

6-9

Ενδιαφέροντα σηµεία 
των κανονισµών
του Εθνικού διαιτητή Ι. Μηλιτσόπουλου
 
Συµβάσεις πίσω από παραβάν
Στους αγώνες που χρησιµοποιούνται παραβάν 
(screen), υποχρεωτικά αλερτάρεται οποιαδήποτε 
συµβατική δήλωση γίνει σε οποιοδήποτε επίπεδο 
(χωρίς παραβάν καµία δήλωση δεν αλερτάρεται 
από το επίπεδο 4 και πάνω). 
Στις  συµβατικές δηλώσεις συµπεριλαµβάνονται 
και το πάσο, κοντρ και σιρκόντρ, εφόσον βέβαια 
έχουν συµβατική έννοια (π.χ. πάσο = δευτέρου 
γύρου κοντρόλ, κοντρ που ζητάει κάποια αντάµ, 
σιρκόντρ = τράνσφερ για &, κ.λπ.).
Οποιοσδήποτε παίκτης µπορεί να ζητήσει από τον 
αντίπαλό του που βρίσκεται στην ίδια πλευρά του 
παραβάν να µην τον προειδοποιεί για καµία συµ-
βατική δήλωση.
O κάθε παίκτης του άξονα που κάνει µία συµβατική 
δήλωση είναι υποχρεωµένος να προειδοποιήσει 
τον αντίπαλο που είναι από την ίδια πλευρά του 
παραβάν, δείχνοντας καθαρά την κάρτα, αµέσως 
µόλις γνωστοποιηθεί στην πλευρά του η συµβα-
τική αγορά. 
Ο παίκτης, που γνωστοποιεί τη συµβατικότητα 
µιας αγοράς, είναι υποχρεωµένος να βεβαιωθεί 
ότι ο αντίπαλός του έλαβε γνώση και πρέπει ο τε-
λευταίος να κάνει ένα νεύµα που να φανερώνει ότι 
πράγµατι έλαβε γνώση. 
Η κλειστή αντάµ
Η αντάµ πρέπει να γίνεται κλειστή (µε την όψη 
προς τα κάτω) σύµφωνα µε τους Κανονισµούς. 
Έτσι, δίνεται η ευκαιρία στον συµπαίκτη του αντα-
µάροντα να κάνει διευκρινιστικές ερωτήσεις ή και 
επανάληψη αγορών, πριν ανοίξει ο µορ. Το ίδιο 
δικαίωµα έχει και ο εκτελεστής.
Μια κλειστή αντάµ που έγινε δεν µπορεί να απο-
συρθεί, εκτός αν έγινε εκτός σειράς.
Επιβάλλεται να κάνετε όλοι κλειστή αντάµ. Εκτός 
από τους παραπάνω λόγους, σας προστατεύει και 
από τις αντάµ εκτός σειράς. 
Ατελής υπόδειξη χαρτιού του µορ
Η τυπικά σωστή υπόδειξη χαρτιού του µορ από τον 
εκτελεστή είναι να αναφέρει την τάξη και το χρώ-
µα (π.χ. “τον Ρήγα σπαθί”, “το τρία καρό”).
Σε περίπτωση ατελούς ή λανθασµένης υπόδειξης 
χαρτιού από τον εκτελεστή, εφαρµόζονται οι εξής 
περιορισµοί:

Τέλος, στη µικρή κατηγορία (1-6), πρωταθλη-
τές 2009 µε διαφορά αναδείχθηκαν οι Πει-
ραιώτες Λαγάνης Σ – Λαγάνης Ι συγκεντρώ-
νοντας 425 Vps. Οι νικητές, που κέρδισαν και 
την 1η ηµερίδα, ολοκλήρωσαν έτσι µια εντυ-
πωσιακή, για την κατηγορία τους, συγκοµιδή 
βαθµών διάκρισης εντός του έτους 2009. 

∆εύτεροι µε 10 Vps λιγότερα τερµάτισαν οι 
Παντέλος Ι – Ράντου Σ και τρίτοι στη γενική 
κατάταξη οι Καραγιάννης Ι. – Παπαζαριζάνος 
Κ που κέρδισαν και την 2η ηµερίδα των αγώ-
νων. Εξάλλου την τρίτη ηµερίδα πρώτευσαν οι 
Τσώνης Ν – Παπαδόπουλος Β. 

Τα έξι πρώτα ζεύγη της τελικής κατάταξης:

Λαγάνης Σ Λαγάνης Ι 425,00

Παντέλος Ι Ράντου Σ 415,00

Καραγιάννης Ι. Παπαχαριζάνος Κ 408,00

Γαδ Π Φλώρα Α 406,00

Παπαγιάννης Ι. Παπαγιάννης Α 398,00

Παναγιωτοπούλου ∆ Σαβούρδος Ε 394,00

1-6

α) αν πει “µεγάλο καρό” , θεωρείται ότι υπέδειξε το 
µεγαλύτερο καρό του µορ.
β) αν πει απλώς “µεγάλο”, εννοείται το χρώµα του 
χαρτιού της τρέχουσας λεβέ.
γ) αν πει “µικρό σπαθί” ή απλώς “µικρό” θεωρείται 
το ανάλογο των παραπάνω περιπτώσεων α’ και β’.
δ) αν πει µόνο χρώµα (π.χ. κούπα) εννοείται η µι-
κρότερη κούπα.
ε) αν πει µόνο τάξη (π.χ. το πέντε) εννοείται ότι: Α) 
συνεχίζει το χρώµα της προηγούµενης λεβέ που 
κέρδισε από τον µορ, αν βεβαίως υπάρχει, και Β) 
παίζει ένα χαρτί της τάξης που προσδιόρισε εφό-
σον µπορεί να κάνει κάτι τέτοιο νόµιµα, αλλά αν 
υπάρχουν δύο ή περισσότερα τέτοια χαρτιά που 
µπορούν να παιχτούν νόµιµα, ο εκτελεστής θα 
προσδιορίσει ποιο είχε πρόθεση να παίξει.
στ) αν ο εκτελεστής υποδείξει ανύπαρκτο χαρτί, 
ακυρώνεται η υπόδειξή του και µπορεί να υποδεί-
ξει οποιοδήποτε νόµιµο χαρτί.
ζ) αν πει “παίξε ότι νάναι” ή παρόµοια φράση, τότε 
οποιοσδήποτε αµυνόµενος µπορεί να προσδιορί-
σει να παιχτεί οποιοδήποτε χαρτί του µορ. Συνι-
στάται να µην λέτε ποτέ “ότι νάναι” αφού µπορεί ο 
αµυνόµενος να απαιτήσει να ξοφληθεί από τον µορ 
ακόµα και ένας άσος!
To σπέσιαλ αλέρτ
Όταν ένα ζευγάρι χρησιµοποιεί µια δική του “εξω-
τική” συµβατική δήλωση, ενώ η συµβατική αυτή 
δήλωση χρησιµοποιείται από τον πολύ κόσµο για 
µια άλλη συνηθισµένη συµβατική δήλωση, τότε οι 
αντίπαλοι πρέπει να ειδοποιηθούν µε το “σπέσιαλ 
αλέρτ”.
Για παράδειγµα, πάνω από το 95% των παικτών, 
µετά από άνοιγµα του συµπαίκτη 1ΧΑ χρησιµοποι-
ούν την αγορά 2^ σαν τράνσφερ για 2$ και ειδο-
ποιούν τους αντιπάλους τους µε “αλέρτ”. Εάν όµως 
εσείς παίζετε την αγορά 2^ σαν φόρσινγκ στέιµαν, 
επίσης συµβατική δήλωση, πρέπει να ειδοποιήσε-
τε τους αντιπάλους σας µε “σπέσιαλ αλέρτ” ώστε 
να µην θεωρήσουν ότι πρόκειται για τράνσφερ και 
εποµένως δεν ρωτήσουν τι είναι το 2^.
Ακόµη, σε άνοιγµα 1$, πάρα πολλοί παίχτες χρη-
σιµοποιούν την απάντηση 1ΧΑ σαν αγορά φόρ-
σινγκ ενός γύρου οπότε και ειδοποιούν µε αλέρτ. 
Εάν όµως εσείς παίζετε την απάντηση 1ΧΑ να 
δείχνει τουλάχιστον 4φυλλο πίκα, επίσης συµβατι-
κή αγορά, αντί για αλέρτ πρέπει να ειδοποιήσετε 
τους αντιπάλους σας µε “σπέσιαλ αλέρτ”, ώστε να 
µην θεωρήσουν ότι πρόκειται για το γνωστό 1ΧΑ 
= φόρσινγκ ενός γύρου, οπότε δεν θα ρωτήσουν 
τι είναι.
Το σπέσιαλ αλέρτ γίνεται µε 2 τρόπους: α) µε εξα-
γωγή και επίδειξη της κάρτας αλέρτ και παράλληλο 
κτύπηµα του χεριού πάνω στην κάρτα του αλέρτ, ή 
β) λέγοντας καθαρά την φράση “σπέσιαλ αλέρτ”.

ÎÝñåôå üôé...

Οι νικητές του 6-9. Από αριστερά: Σ. Πε-
τρέλλης, Ι. Κορδούτης.  

Τα αδέρφια Ι. Λαγάνης (αριστ.) – Σ. Λαγάνης 
θριάµβευσαν στην κατηγορία 1-6.
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1-16 

Καραµανλής Φ
Πρωτονοτάριος Μ
Κουκουσέλης Α
Αγγελόπουλος Π

Φασουλάκης Κ
Κανναβός Π
Έιντι Μσ
Σκουλαρίκης Φ
Κοµνηνός Ι

Λεβή Ι
Σταυρινός Σ
Ζώζης Σ
Λούσης Γ

Μπάκας Κ
Σκορδαλίδη Κ
Μπανίκας Χ
Αργυρόπουλος Α

Κύπελλο Ελλάδας

Το σύστηµα µε το οποίο έγιναν οι αγώνες 
ήταν συνδυασµός απλού νοκ άουτ και 

Swiss, όπου οι οµάδες που έκαναν ήττα εί-
χαν µια δεύτερη ευκαιρία, µέσω του αγώνα 
Swiss, να µπουν στην τελική τετράδα των 
νικητών και να διεκδικήσουν εκεί ακόµα 
και την πρώτη θέση. 
72 οµάδες συµµετείχαν, σαφώς περισσό-
τερες από τις 51 οµάδες που αγωνίστηκαν 
την πρώτη φορά που δοκιµάστηκε το ίδιο 
σύστηµα, το οποίο σε γενικές γραµµές 
αποδεικνύεται πολύ επιτυχηµένο, καθώς 
δηµιουργεί αυξηµένο ανταγωνισµό ενώ 
συγχρόνως εµπεριέχει και αρκετή δόση 
τύχης, απαραίτητη σε αγώνες κυπέλλου.    
Στην κατηγορία όπεν προκρίθηκαν στην 
τετράδα οι οµάδες «Καραµανλή Φ.» «Φα-
σουλάκη» «Λεβή» και η ευχάριστη έκ-
πληξη των αγώνων οµάδα «Μπάκα» (οι 
πλήρεις συνθέσεις των οµάδων αναλυτικά 
παρακάτω). Μετά από τους ηµιτελικούς 
αγώνες νοκ άουτ στον µεγάλο τελικό προ-
κρίθηκαν οι 2 πρώτες οµάδες ενώ στον 
αγώνα για την τρίτη θέση η θεσσαλονι-
κιώτικη οµάδα «Λεβή» επικράτησε της 
οµάδας «Μπάκα». 
Για πρώτη φορά ο τελικός αγώνας νοκ 
άουτ µιας µεγάλης διοργάνωσης στη χώρα 
µας κρίθηκε στα total points καθώς τόσο η 
κύρια συνάντηση όσο και οι δυο παρατά-
σεις έληξαν µε ισοπαλία στα Imps! Νική-
τρια και κυπελλούχος οµάδα για το 2009 
ήταν τελικά η οµάδα «Φ. Καραµανλή». 
Συµµετείχαν 22 οµάδες.  
Οι 4 πρώτες οµάδες: 

Το Κύπελλο Ελλάδας 2009 έγινε για δεύτερη συνεχόµενη φορά σε ένα, τελικό, 
στάδιο. Οι αγώνες έγιναν από 20 έως 22 Νοεµβρίου στα εντευκτήρια των ΟΑΜ-
ΚΗ, ΟΑΜΛΕ, ΟΑΜΠΕΙ και ΑΟΜ και χωρίστηκαν σε τέσσερις κατηγορίες: 1-6, 1-9, 
1-11 και Όπεν αντίστοιχα. 

1

2

3

4
Στην κατηγορία 1-11, όπου συµµετείχαν 
15 οµάδες, κυπελλούχος αναδείχτηκε η 
οµάδα «Πουρνάρα» που είχε στη σύνθεσή 
της και ένα ζεύγος από το Ηράκλειο της 
Κρήτης. ∆εύτερη η οµάδα Νέστορα ενώ 
για την τρίτη θέση η οµάδα ∆ασκαλάκη 
επικράτησε της οµάδας Πελτεκόπουλου. 
Ο αγώνας σηµαδεύτηκε πάντως από µια 
πολυσυζητηµένη και µάλλον εκπρόθεσµη 
και ακραία ποινή που δόθηκε από τους 
διαιτητές µετά τη λήξη του ηµιτελικού 
αγώνα µεταξύ των οµάδων «∆ασκαλάκη» 
και «Νέστορα», ποινή που είχε σαν απο-
τέλεσµα να έρθουν οι 2 οµάδες ισόπαλες 

και να προκριθεί στον τελικό η οµάδα 
«Νέστορα». 
 Οι 4 πρώτες οµάδες:

1-11

Πουρνάρας Α
∆όλκα Χ
Μυρτάκη Ε
Κιούλπαλης Ι
Κελαίδη Ν

Νέστορα Θ
Σάλεµ Ν
Παπαδογιαννάκη ∆
Ραφτοπούλου Ε
Βλάχου Κ
Παπαδηµητρίου Ι

∆ασκαλάκης Μ
Καµηλάκης Π
Γκικάκης Π
Μάντης Α

Πελτεκόπουλος Μ
Βαµβακός Γ
Μαυρίκου Ε.
Κανδιώτη Φ. 

1

2

3

4
Στην κατηγορία 1-9 συµµετείχαν 17 οµά-
δες. Εδώ η οµάδα «Παυλογιάννη» αναδεί-
χτηκε κυπελλούχος νικώντας στον µεγάλο 
τελικό την οµάδα «Χαλλιόρη». Την τρίτη 
θέση κατέλαβε η οµάδα «Πετρέλλη» που 
επικράτησε στον µικρό τελικό της οµάδας 
«Παπαδάκη Ν» από τα Χανιά. 
Οι 4 πρώτες οµάδες:

2009
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Στην µικρή κατηγορία 1-6, όπου συµµε-
τείχαν 18 οµάδες, θριαµβεύτρια ήταν η 
οµάδα «Πανουτσακοπούλου» που επι-
κράτησε τον µεγάλο τελικό της οµάδας 
«Παπαδόπουλου Β.» Εξάλλου για την τρίτη 
θέση (µικρός τελικός) η οµάδα «Σάντη» 
επικράτησε της οµάδας «Ροµποτή». Οι 4 
πρώτες οµάδες:

1-9

Παυλογιάννης Ν
Παυλινέρης Γ
Χαραλαµπίδου Σ.
Παπανδρέου Μ
Γαβριήλ Γ

Χαλλιόρης Α
Παπαευαγγελίου Α
Καρατζά Ε.
Αντωνίου Ευ

Πετρέλλης Σ
Κόντος Κ
Κορδούτης Γ
Ντουβής Μ

Παπαδάκης Ν
Μαραγκουδάκης Ε
Μιχαλογιάννης Η
Ακασιάδης Ι

1
2

3

4

1-6 

Πανουτσακοπούλου Μ
Περδικολόγος Ν
Μποµπολάκη Μ
Μοσχοβίτη Ι
Μπαλτάς ∆

Παπαδόπουλος Β
Ράπτης Ι
Λαγάνης Σ
Λαγάνης Ι
Στραιτούρης Κ
Στραιτούρης Σ

Σάντη Π
Θειακάκης Ι
Ανδρίκος Σ
Παπανικολάου Αν
Γεωργακά Ε

Ροµποτή Κ
Ντουβλής Β
Μπαλασόπουλος Μ
Βάβολας Χ

1

2

3

4

1)  Από τον µεγάλο τελικό της κατηγορίας όπεν: Οι Ι. Κοµνηνός (αριστ.) 
– Φ. Σκουλαρίκης αντιµέτωποι µε τους Μ. Πρωτονοτάριο – Φ. Καραµανλή. 

2)  Τα …4/5 της κυπελλούχου οµάδας του 1-6. Από αριστερά ∆. Μπαλτάς, 
Μ. Μποµπολάκη, Μ. Πανουτσακοπούλου, Ν. Περδικολόγος.

3)  Η κυπελλούχος οµάδα της κατηγορίας όπεν: Από αριστερά: 
Μ. Πρωτονοτάριος, Φ. Καραµανλής, Π. Αγγελόπουλος και Α. Κουκουσέλης. 

4)  Οι Χ. ∆όλκα – Α. Πουρνάρας συµµετείχαν στην κυπελλούχο οµάδα του 1-11. 

1

2

3

4
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Πρωτάθληµα Βόρειας Ελλάδας 2009

Έτσι, για πρώτη φορά, θα διοργανωνόταν 
το Βόρειας Ελλάδας τέτοια εποχή. Και 

ιδού το θαύµα. «∆ώσε µου χώρο να σταθώ, 
τραπέζι θα σου στήσω» που θα έλεγαν και οι 
παλιότεροι. Ρεκόρ συµµετοχών, µε 54 ζεύ-
γη στην Όπεν και 21 στην 1-9 να κυνηγούν 
την κατάκτηση της πρώτης θέσης σε κάθε 
κατηγορία και µε τους καλύτερους οιωνούς 
ξεκινά το φετινό Πρωτάθληµα Βόρειας 
Ελλάδας, το τριήµερο 13-15 ∆εκεµβρίου. 
Η κατηγορία 1-9 έπαιζε στα εντευκτήρια 
του ΟΑΜΘ, ενώ η κατηγορία Όπεν στις 
εγκαταστάσεις της Λέσχης Θεσσαλονίκης, 
στην παλιά παραλία. Σε ένα χώρο κοµψό, 
ευρύχωρο, διακριτικά-κλασσικά πολυτελή, 
χωρίς κραυγαλέες διακοσµήσεις που σε 
έκανε να νιώθεις, πάνω απ’ όλα, άνετα. Το 
σέρβις ήταν όχι απλά καλό, αλλά εξαιρετι-
κό. Το χαµόγελο µόνιµο στα πρόσωπα του 
προσωπικού, οι δε τιµές, πραγµατικά, τιµές 
για “τσιγκούνηδες”. Ο καιρός σύµµαχος της 
όλης προσπάθειας που έκαναν οι διοργανω-
τές, µε αρκετό κρύο µεν αλλά χωρίς βροχές 
ή άλλα ακραία καιρικά φαινόµενα. Ούτως ή 
άλλως η Θεσσαλονίκη, η Νύφη του Θερµα-
ϊκού είναι µια ερωτεύσιµη, καθαρά χειµω-
νιάτικη πόλη. Στολισµένη στα γιορτινά της, 
εν όψει των Χριστουγέννων, έκανε όλους 
εµάς από την Αθήνα και τα άλλα µέρη να 
ζηλεύουµε τους Θεσσαλονικείς φίλους µας 
που την απολαµβάνουν κάθε µέρα όλο το 
χρόνο,  που ζουν καθηµερινά σε ένα τόσο 
ωραίο περιβάλλον πλάι στον Θερµαϊκό. ∆εν 
είναι τυχαίο που τόσοι και τόσοι καλλιτέχνες  

έγραψαν µοναδικά τραγούδια για την πόλη 
αυτή.
Οι διοργανωτές είχαν καταβάλει κάθε 
προσπάθεια για ό,τι το καλύτερο έως την 
τελευταία λεπτοµέρεια.  Το «κάθισµα» των 
παικτών στις αρχικές τους θέσεις είχε γίνει 
µε πολύ σκέψη και είχαν ληφθεί υπόψη όχι 
µόνο η τυπική δυναµικότητά τους αλλά και 
άλλοι παράγοντες, µε αποτέλεσµα να είναι 
όλοι ευχαριστηµένοι. Με τέτοιες προϋπο-
θέσεις δεν ήταν δυνατόν να µη προχωρήσει 
σε άριστο κλίµα όλος ο αγώνας. Αλλά και 
µετά την κάθε ηµερίδα η Νύφη του Βορρά 
περίµενε πώς και πώς να µας πάρει στην 
αγκαλιά της, να µας σεργιανήσει σε όµορ-
φα στέκια (εστιατόρια, ταβέρνες, µπαράκια 
κλπ), να µας µάθει τα µυστικά της.  Μια 
βόλτα το πρωί του Σαββάτου στην κεντρική 
αγορά σε έκανε  να νιώθεις άλλος άνθρω-
πος. Ο Βαρδάρης έτσουζε µεν αλλά  σε γέ-
µιζε ενεργητικότητα. ∆εν ξέρω αν το έχετε 
παρατηρήσει αλλά η Θεσσαλονίκη µυρίζει 
όµορφα. Έχει µια µοναδική, δική της µυ-
ρωδιά, κράµα από τη δηµιουργική µε πολύ 
φαντασία µαγειρική, τα δέντρα, τον Θερµα-
ϊκό και τον Βαρδάρη που µαζεύει όλων των 
λογιών τις µυρουδιές απ’ τα τριγύρω βουνά. 
Το ότι βρίσκεσαι στη Θεσσαλονίκη δεν το 
ξέρεις απλά, το ζεις, το αισθάνεσαι, το βι-
ώνεις µε όλο σου το είναι.
Ο αγώνας κύλησε ήρεµα, σε σωστό ρυθµό 
και χωρίς άγχος. Τα µηχανάκια (bridge-
mate), από τη δεύτερη µέρα, είχαν ανα-
λάβει ώστε να βγαίνουν τα αποτελέσµατα 

χωρίς την παραµικρή καθυστέρηση. Άµεσα 
γινόταν και η ανάρτησή τους στο διαδίκτυο 
και ο καθένας µπορούσε να τα δει από το 
σπίτι του ή από το δωµάτιό του, αφού πλέ-
ον, σχεδόν όλα τα ξενοδοχεία διαθέτουν wi-
fi σύνδεση για το διαδίκτυο.
Στην κατηγορία 1-9 την πρώτη θέση κατέ-
λαβε ένα ζευγάρι Αθηνο-θεσαλλονικιώτικο. 
Η Ειρήνη Ριτσώνη µε τον Κώστα  Φίτζιο µε 
ποσοστό 60.53%, µόλις 0,28% µπροστά 
από τους πολλά υποσχόµενους αδελφούς 
Παπαγιάννη. Λίγο πιο κάτω οι ∆. Καραβαγ-
γέλης-∆. Κερασίδης.
Τα έξι πρώτα ζεύγη:

Σεπτέµβριος και η Κυβέρνηση εξαγγέλλει Εθνικές εκλογές πάνω στην ηµεροµηνία που 
ήταν προγραµµατισµένο το Πρωτάθληµα Βόρειας Ελλάδας, το οποίο, κατά παράδοση, γί-
νεται στις αρχές του Οκτώβρη. Με βαριά καρδιά οι διοργανωτές, κατόπιν συνεννόησης 
και µε τον ΑΣΑΕ, µεταθέτουν το Πρωτάθληµα για τις αρχές του ∆εκέµβρη, αφού η αποτυ-
χία του προδιαγραφόταν σίγουρη αν γινόταν το τριήµερο των εκλογών. Με τη σειρά του, 
το κύπελλο Τρικουράκη, που ήταν προγραµµατισµένο για τις µέρες αυτές, µετατέθηκε για 
τον Γενάρη του 2010. 

Ζεύγη 1-9
Ριτσώνη Ε - Φίτζιος Κ 60,53

Παπαγιάννης Α - Παπαγιάννης Ι. 60,25

Καραβαγγέλης ∆ - Κερασίδης ∆ 59,00

Σφετκοπούλου Μ - Χατζηφωτίου Π 56,96

Παπαµαρκάκης Κ - Οικονοµίδης ∆ 56,30

Ζαχαράκης Α - Μαλτέζος Π 53,93

Αλλά και στην κατηγορία Όπεν τα πράγµα-
τα δεν ήταν εύκολα. Τρία ζεύγη «στριµώ-
χτηκαν» στο 58,00  έως 58,30%, κάτι που 
δείχνει ότι η µάχη ήταν αµφίρροπη µέχρι 
το τέλος. Στην πρώτη θέση ένα ζεύγος από 
τη Θεσσαλονίκη, οι Γ. Καζάνας - Μ. Λέφας 
µε ποσοστό 58,30%, ακολουθούµενοι από 
τους  Αθηναίους Α. Ζέη - Α. Γαβριήλογλου µε 
58,04% και τους γνωστούς Θεσσαλονικείς 
Α. Αθανασιάδη – Α. Τριχόπουλο µε 58,02%. 

∆ηµήτρης Τόγιας
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Έπαθλα πήραν ακόµα οι Ε. Μπιµπλή- Κ. 
Ζάµπογλου σαν καλύτερο µικτό ζευγάρι, 
οι Κ. Αναστασιάδης- Γ. Οικονοµόπουλος  
για το καλύτερο ρεµοντάζ  και οι  Ν. ∆ελη-
µπαλταδάκης- Κ. Κοντοµήτρος, Ν. Τριαντα-
φυλλίδης- Μ. Χειµωνίδης, Τ. Κανναβός- Λ. 
Λαδόπουλος  σαν νικητές ηµερίδων.

Ζεύγη 1-16
Καζάνας Γ - Λέφας Μ 58,36

Ζέης Α - Γαβριήλογλου Α 58,04

Αθανασιάδης Α - Τριχόπουλος Α 58,02

Οικονοµου Νικ  - Whatron F 56,42

∆εληµπαλταδάκης Ν
- Κοντοµήτρος Κ 56,26

Λουπράνης Σ  - Μπιµπλής Αθ 55,25

Μετά την απονοµή των επάθλων οι φιλο-
ξενούµενοι πήραν τον δρόµο της επιστρο-
φής, πλήρεις καλών εντυπώσεων, µε ένα 
αίσθηµα πληρότητας απ’ αυτή την εκδρο-
µή, σιγοψιθυρίζοντας  «και του χρόνου 
εδώ θα ‘µαστε και θα φέρουµε και άλλους 
φίλους µας». Μάλιστα, όπως βλέπω, στο 
φετινό αγωνιστικό ηµερολόγιο,  οι διορ-
γανωτές αποφάσισαν να ορίσουν και για 
το 2010 το Πρωτάθληµα Βορείου Ελλάδος 
στις αρχές του ∆εκέµβρη. Βάλτε λοιπόν 
από τώρα µια σηµείωση στην ατζέντα 
σας για αυτές τις ηµεροµηνίες, 3-5 ∆εκεµ-
βρίου 2010 και...πιστέψτε µε,  δεν θα το 
µετανιώσετε!

1)  Λ. Λαδόπουλος – Τ. Κανναβός, νικητές 
ηµερίδας. Στη µέση ο πρόεδρος του 
ΟΑΜΘ Α. Αθανασιάδης.

2)  Α. Τριχόπουλος – Α. Αθανασιάδης,
τρίτοι στη γενική κατάταξη.

3)  Γ. Οικονοµόπουλος (2ος από αριστερά) 
– Κ. Αναστασιάδης παραλαµβάνουν το 
έπαθλο ρεµοντάζ από τον πρόεδρο της 
ΛΑΜΘ Στ. Κυζιρίδη.

4)  Α. Ζέης (αριστ.) – Α. Γαβριήλογλου,
2οι στην γενική κατάταξη.

5)  Ν. ∆εληµπαλταδάκης (αριστ.)
– Κ. Κοντοµήτρος, 5οι στη γενική 
κατάταξη.

6)  Κ. Ζάµπογλου (αριστ.) – Ε. Μπιµπλή, 
καλύτερο µικτό ζεύγος. 



Στις 13 του Οκτώβρη, µια ηλιόλουστη Τρίτη 
πρωί ξεκίνησε ο σύλλογος “Ταταύλα” από 

το Παλ. Φάληρο για την εκδροµή στην Κων-
σταντινούπολη,  “την δική µας”  Πόλη.
Ήταν ένα προσκύνηµα για τους πολλούς, 
µια εκδροµή για κάποιους άλλους, µα όλοι 
ανεξαίρετα, καθώς περάσαµε τα σύνορα το 
άλλο πρωί και σταµατήσαµε για λίγο, σιγο-
ψιθύριζαν παρέες-παρέες µε νοσταλγική 
συγκίνηση ψάχνοντας ιστορικές αιτιάσεις και 
υποθέσεις...
Το ταξίδι ήταν όµορφο και ενηµερωτικό µε 
την ενεργή συµµετοχή και συνάµα διακρι-
τική παρέµβαση των διοργανωτών και της 
ξεναγού.
Φθάνοντας στο κέντρο του Ταξίµ στο Πέρα, 
όπου και καταλύσαµε, ξεχυθήκαµε να γνωρί-
σουµε την περιοχή, µια πόλη, που µε το ένα 
πόδι πατά στην Ευρώπη και µε το άλλο στην 
Ασία. Υπερµοντέρνα καταστήµατα, ευγενικοί 
άνθρωποι, άµεση εξυπηρέτηση σε κάνουν 
να νοιώθεις σα στο σπίτι σου. Και όµως το 
κόκκινο τραµ, οι σηµαίες και τα κάδρα του 
Ατατούρκ, τα χαρακτηριστικά τζαµιά και το 
τσάι αντί του καφέ, που βλέπεις γύρω σου 
αφήνουν το χνάρι της Ανατολής.
Στις 6 µέρες αυτής της πανέµορφης περιή-
γησης και ξενάγησης θυµηθήκαµε και θαυ-
µάσαµε την Αγία Σοφία, την Παναγία την τη 
Μπαλουκλιώτισσα, το Πατριαρχείο µας, όπου 
το ελληνικό πνεύµα στέλνει τις λάµψεις του 
µέσα από τα ψηφιδωτά, τα µάτια της Πανα-
γίας της Βρεφοκρατούσας, τις καλόγριες και 
τους σεµνούς ευγενικούς ιερείς του Πατριαρ-
χείου.
Ιδιαίτερη και ενθαρρυντική υπήρξε και η 

επαφή µε τον σύλλογο στα ίδια τα Ταταύλα, 
απ’ όπου ορµώµενοι οι διοργανωτές ίδρυσαν 
τον σύλλογο του Παλ. Φαλήρου. Μια φούχτα 
άνθρωποι έχουνε µείνει εκεί αποφασισµένοι 
να διατηρήσουν το άρωµα και τη µορφή της 
Ελληνικότητας σ’ έναν τόπο “άξενο” µα όχι 
ξένο.
Τα µεσηµέρια, οι µπριτζέρ της οµήγυρης συ-
ναντιόντουσαν µε τους φίλους µας Τούρκους 
µπριτζέρ, στα εντευκτήρια ενός από τους µε-
γαλύτερους Οµίλους Μπριτζ της Πόλης, του 
Ι.Β.S.K. (Istanbul  Μπριτζ Κλαµπ ).
Την Πέµπτη το βράδυ οι Τούρκοι συναγωνι-
στές Μπριτζέρ µας υποδέχτηκαν σαν οικο-δε-
σπότες σε βραδινό γεύµα σε ένα παλιό παλάτι 
κάποιου Τούρκου πασά στον Βόσπορο. Μια 
αίσθηση αµηχανίας που υπήρχε στην αρχή 
καταλάγιασε µε τα λόγια φιλίας που έστειλαν 
δια µικροφώνου ανάµεσα σε ευρω-ελληνο-
τουρκικά άσµατα.  Καλό φαγητό, άφθονο 
ρακί-κρασί και πολύ κέφι συνετέλεσαν στη 
δηµιουργία µιας αξέχαστης εµπειρίας.  
Οι αγώνες Μπριτζ διοργανώθηκαν από τον 
τούρκικο όµιλο και ως εκ τούτου δεν υπάρ-
χουν µάστερ-πόιντς,  αλλά...  και ποιος νοιά-
ζεται γι’ αυτά!
Την ∆ευτέρα το πρωί, τελευταία µέρα της 
παραµονής µας στη Πόλη, µε ένα µικρό πλοι-
άριο κάναµε µια µεγάλη βόλτα και στις δύο 
ακτές του Βοσπόρου µε διάφορες σκέψεις 
και συναισθήµατα ο καθένας, που έβλεπες 
να καθρεφτίζονται στα µάτια µας. Κανείς σχε-
δόν δεν έλεγε τίποτα, κανείς δεν ήταν παρών 
αφού  όλων η σκέψη και η ψυχή  έτρεχε στο 
παρελθόν.
Ενδιαφέρουσες εµπειρίες απετέλεσαν οι επι-

σκέψεις στην σκεπαστή αγορά (καπαλί τσαρ-
σί), στα Πριγκιποννήσια, στη λαογραφική 
συνοικία Κουµ-καπί, στην Αιγυπτιακή αγορά 
όπου τα µπαχαρικά, ο παστουρµάς  η λακέρ-
δα και  τα ξηροκάρπια είναι  πρωταγωνιστές.  
Τελευταία στάση τη ∆ευτέρα το µεσηµέρι στα 
Ψωµαθιά για “καλό” φαγητό σε µια γραφική 
ταβέρνα. Σε όλα τα πρόσωπα έβλεπες ότι οι 
6 µέρες δεν ήταν αρκετές. Όλοι κάτι δεν πρό-
λαβαν να δουν, κάτι δεν πρόλαβαν να κάνουν. 
Όλοι θέλανε λίγες µέρες ακόµη, όλοι σκέφτο-
νταν ότι σίγουρα θα επανέλθουν.
∆εν ξέρω αν είναι τυχαίο, δεν ξέρω αν είναι η 
Ιστορία και τα όσα έχουµε ακούσει και διαβά-
σει για την Πόλη, αλλά όλοι όσοι την επισκέ-
πτονται αισθάνονται από την πρώτη στιγµή 
οικεία σαν να βρίσκονται σε δικό τους µέρος, 
σαν να υπάρχει η Πόλη ανέκαθεν µέσα τους.

Ο∆ΟΙΠΟΡΙΑ ΣΤΗ ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ
∆ηµήτρης Τόγιας
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Όλοι ξέρουµε τι σηµαίνει σε αγώνα ζευγών να σου βγάλουν µια άνω που δεν δικαιούνται. 
Ξέρουµε όµως όλοι ότι τουλάχιστον τις µισές φορές από τις σπάνιες που ο σύντροφος κάνει 
λάθος, φταίµε εµείς;

εσύ
µορ

Σε αγώνα ζευγών πρώτη εναντίον δεύ-
τερης ο εξ αριστερών σου Βορράς παίζει 
4# µε τις ακόλουθες αγορές:

∆ύση Νότος Ανατολή Νότος

1^ Χ 2^ Χ*

3^ 4# πάσο πάσο

Ο σύντροφος επιτίθεται µε το 6^ και κα-
τεβαίνει ο εξής µορ:

Παίρνεις ^ΑΚ και βάζεις κάτω τον & 
Κ, µια κίνηση που εκ πρώτης όψεως 
δεν µπορεί να στοιχίζει. Φαντάσου τον 
εκτελεστή µε κάτι σαν: #AKQxxx, $Kx, 
^xx, &AJx. Ο εκτελεστής πιάνει τον &Α 
και τραβάει ΑΚ ατού. Ο σύντροφος αφού 
έδωσε το &5, θέλω, ακολουθεί στα ατού 
µε µεγάλο µικρό, έχει άρα τρία και ο Β 
είναι 5φυλλος.
Πρόκειται δηλαδή για µια κλασσική δι-
ανοµή, moyenne για όλους αν ο  Β έχει 
την αγορά του, ή λίγο καλύτερη για την 
άµυνα αν το συµβόλαιο πέφτει, λείπει 

φερ’ ειπείν η Q ατού ή Q10 στα σπαθιά ή 
η κατανοµή του Β είναι 5-3-3-2.
Και όµως, βλέπεις στον ορίζοντα κάποια 
απειλή; Βλέπεις το ζερό που σου’ρχεται 
µε ιλιγγιώδη ταχύτητα;
Θα πρέπει να το βλέπεις. Αν ο σύντροφος 
έχει απ’ ατού, πιάσει και παίξει σπαθί 
µέσα στην φουρκέτα της Q του εκτελε-
στή τον έβγαλε. Ή όπερ και πιθανότερο, 
αν δεν έχει απ’ ατού αλλά αφού ο εκτε-
λεστής τραβήξει την # Q παίξει σπαθί 
προς το 9 του µορ τι θα πρέπει να κάνει ο 
σύντροφος, να αφήσει έξω ή να φορτσά-
ρει τον J που ενδέχεται να  τον συντρίψει 
η ξερή Q σου χαρίζοντας το συµβόλαιο; 
Ας σηµειωθεί ότι µε ξερή & Q ο Β είναι 
4φυλλος στο χρώµα, συνεπώς το ότι θα 
κλειστείς και θα παίξεις κούπα µέσα στην 
φουρκέτα δεν τον βοηθάει µια και παρα-
µένει µια χανόµενη στο σπαθί. 

Τα τέσσερα χέρια ήταν:

µοναδικό σπαθί σου. Ο σύντροφος ξέρει 
πως από &KQx   δεν θα ξέραινες ποτέ την 
Q και µε KQxx δεν κάνει ζηµιά να παίξει 
τον J,  εκτός του ότι αυτός ο συνδυασµός, 
δυο κόκκινα χαρτιά λιγότερα στα χέρια 
σου, δεν συµβιβάζεται ούτε µε τις αγο-
ρές ούτε µε το παίξιµο του εκτελεστή. 

Πρόβληµα αντάµ
Και µια αντάµ από πρόσφατο τριήµερο 
µε την λύση στο επόµενο άρθρο.
Κρατάς σαν Β: #J104, $K952, ^983, 
&1093 και οι αγορές πηγαίνουν ως 
εξής:

# AKQ63
$ K5
^ 52
& AQ102

# J
$ Q1096
^ AK9873
& K4

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# 754
$ 742
^ Q106
& J875

# 10982
$ AJ83
^ J4
& 963

Μπορείς να προλάβεις την καταστροφή; 
Ασφαλώς και µπορείς. ∆ιώξε στο δεύτε-
ρο ατού όχι ένα αδιάφορο καρό αλλά το 

Βορράς Ανατολή Νότος ∆ύση

πάσο 1$ πάσο 1#
πάσο 2^ πάσο 2NT

πάσο 3NT Όλοι πάσο

Τι ανταµάρεις και µε  ποιό σκεπτικό; 

*7-8π. και άνω,  ανοχή και στα δυο µαζέρ
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Υποχρεωτικά και µη 
falsecarding 

Παίζοντας µε τους φόβους και τις ελπίδες του εκτελεστή
Γιώργος Κλείτσας, email: llurk@hol.gr

Η γενική αρχή του falsecarding είναι να 
δώσουµε λανθασµένη εικόνα στον 

εκτελεστή είτε για την κατανοµή κάποιου 
χρώµατος, είτε για τη θέση ενός ή περισ-
σότερων συγκεκριµένων φύλλων [συνήθως 
ονέρ]. Αυτό µπορεί να πάρει δύο µορφές: 
Τη µορφή της ελπίδας, όπου µε κατάλληλο 
falsecarding ενισχύουµε την ελπίδα του 
εκτελεστή ότι όντως υφίσταται η µοναδική 
κατανοµή που του επιτρέπει να βγάλει το 
συµβόλαιό του και τη µορφή του φόβου, 
όπου µε τη χρήση άλλου είδους falsecarding, 
του δηµιουργούµε την εντύπωση για παρά-
δειγµα ότι είµαστε κοντοί σε ένα χρώµα, 
ενώ αυτό στην πραγµατικότητα δεν ισχύει. 
Αλλες φορές απλά τον καθησυχάζουµε [η 
κλασική περίπτωση είναι να βγούµε πέµπτο 
αντί τέταρτο]. Ας δούµε κάποιες τέτοιες πε-
ριπτώσεις:

τρεις άνω !] ακόµα κι αν ο ρήγας καρό είναι 
εκτός εµπάσας, αρκεί η ∆ύση να έχει ξερό 
το ρήγα σπαθί. Παίζει λοιπόν σπαθί και [ώ 
του θαύµατος ;!] εµφανίζεται ο ρήγας σπαθί 
[εξαιρετικό παίξιµο από τη ∆ύση που βλέπει 
ότι, αν ο Νότος πάει από καρά, θα βγάλει το 
συµβόλαιό του]. Αφού πάρει τον άσσο, κά-
νει την εµπάσα του βαλέ σπαθί και µπαίνει 
µέσα. Ο Νότος, αν θεωρεί ότι η ∆ύση είναι 
αρκετά καλός παίκτης, ώστε πάντα από KJ 
να παίζει το ρήγα, δεν έπαιξε σύµφωνα µε 
τις πιθανότητες. Ο ξερός ρήγας στη ∆ύση 
έχει πιθανότητα 6.22% ενώ KJ ξερά έχουν 
πιθανότητα 6.78%.   
Στην επόµενη διανοµή ο εκτελεστής έχει 
όλο το χρόνο να δοκιµάσει δύο χρώµατα, 
µεγιστοποιώντας τις πιθανότητες να βγάλει 
το συµβόλαιό του. Στο δρόµο, όµως, συµ-
βαίνει κάτι αναπάντεχο που τον βγάζει από 
την πορεία του. Ας δούµε τη διανοµή: 

# Q8
$ KQ87
^ AQJ10
& A98

# J1095
$ 5432
^ K32
& KJ

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# K6432
$ 1096
^ 987
& 32

# A7
$ AJ
^ 654
& Q107654

σερα σπαθιά]. Αν στο πρώτο ή στο δεύτερο 
σπαθί κάποιος αντίπαλος δεν ακολουθήσει, 
ο Νότος έχει το χρόνο [αφού έχει ακόµα 
ένα κράτηµα πίκα] να παίξει άσσο καρό και 
καρό στη ντάµα, µε τη µικρή ελπίδα να είναι 
ο ρήγας καρό ακριβώς τρίφυλλος στα δεξιά 
του. Όταν όµως αρχίζει την εφαρµογή του 
πλάνου του, παίζοντας σπαθί στον άσσο, η 
Ανατολή παίζει το βαλέ (!). Τώρα ο Νότος 
βλέπει ότι βγάζει το συµβόλαιό του όχι µόνο 
αν τα σπαθιά είναι µοιρασµένα, αλλά και αν 
ο βαλές σπαθί είναι ξερός. Παρασυρµένος 
από το falsecarding της Ανατολής, παίζει 
µικρό σπαθί προς το χέρι του, µε την ιδέα 
να πάρει η ∆ύση µε ονέρ και στη συνέχεια, 
να εµπασάρει το [υποθετικό] άλλο ονέρ 
της ∆ύσης. Η Ανατολή παίρνει τη λεβέ και 
συνεχίζει µε πίκα και είναι πλέον πολύ αργά 
για να δοκιµάσει τα καρά που ήταν πολύ 
ευνοϊκά βαλµένα. Τίθεται το ερώτηµα αν ο 
Νότος έπαιξε σύµφωνα µε τις πιθανότητες 
και η απάντηση είναι δύσκολη γιατί εµπλέ-
κονται θέµατα ασαφούς - ας µας επιτραπεί 
η έκφραση - restricted choice [θα µπορούσε 
να έχει παίξει τη ντάµα ή το δέκα αντί για το 
βαλέ η Ανατολή;]. Πάντως, αν αυτό µπορεί 
να αποτελέσει βάση για κάποιου είδους 
υπολογισµό, τον οποίο δεν θα επιχειρή-
σουµε, η bonus κατανοµή για την οποία 
έπαιξε ο Νότος [Q1053 στη ∆ύση και J στην 
Ανατολή] έχει a priori πιθανότητα, βάσει 
των σχετικών πινάκων, µόνο 2.83%, που κι 
αυτή πρέπει να µειωθεί στο µισό, για λόγους 
restricted choice των spots αυτή τη φορά, 
αφού ένας καλός παίκτης στη θέση της ∆ύ-
σης, από Q1053 θα παίζει άλλοτε το τρία και 
άλλοτε το πέντε.  
Υποδειγµατική ενσάρκωση του θέµατος 
των φρούδων ελπίδων είναι η επόµενη 

Ο Νότος παίζει τρία χωρίς ατού και η ∆ύση 
βγαίνει πίκα. Ο Νότος σκέφτεται [σωστά] 
ότι µπορεί να δοκιµάσει τα σπαθιά πρώτα, 
παίζοντας άσσο και ρήγα, ώστε, αν είναι 
µοιρασµένα [3-2], να δώσει ένα σπαθί στην 
άµυνα και να πραγµατοποιήσει εννέα λεβέ 
[δύο πίκες, δύο κούπες, ένα καρό και τέσ-

Ο Νότος παίζει τρία χωρίς ατού και η ∆ύση 
βγαίνει το βαλέ πίκα. Ο νότος σκεπάζει µε τη 
ντάµα και παίρνει το ρήγα της Ανατολής µε 
τον άσσο. Έχοντας επτά σίγουρες λεβέ [µια 
πίκα, τέσσερεις κούπες, ένα καρό και ένα 
σπαθί], παρατηρεί ότι  αν περνάει η εµπάσα 
καρό θα κάνει τουλάχιστον δέκα λεβέ. Προ-
τού επιχειρήσει όµως  αυτό το πλάνο, βλέπει 
ότι  µπορεί να βγάλει το συµβόλαιό του [και 

# 432
$ 974
^ A8
& AK942

# J10987
$ J1086
^ 1097
& 3

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# Q65
$ Q32
^ KJ6
& QJ105

# AK
$ AK5
^ Q5432
& 876
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διανοµή, στην οποία η ∆ύση µε τον ίδιο 
συνδυασµό [QJ10x] παίζει µε τις ελπίδες 
του εκτελεστή κατά τρόπο θα έλεγε κανείς 
σαδιστικό - όµως στο µπριτζ δεν πρέπει κα-
νείς να έχει τύψεις  µετά από επιτυχηµένο 
falsecarding:

Σε αγώνες ζευγών, όλοι στην πρώτη, η 
∆ύση συναγωνίστηκε στις δύο πίκες  και 
στη συνέχεια κόντραρε τις τρεις κούπες του 
Βορρά-Νότου, µε την Ανατολή σιωπηλή 
καθ’ όλη τη διάρκεια των αγορών. Η ∆ύση 
αντάµαρε και συνέχισε µε µεγάλες πίκες 
και στον τρίτο γύρο η Ανατολή ξελίµαρε 
σπαθί, ο δε Νότος έκοψε. Η ∆ύση στο µικρό 
σπαθί του Νότου ανέβηκε µε τον άσσο και 
έπαιξε τη ντάµα ατού, την οποία ο Νότος 
κέρδισε στο µορ και συνέχισε µε ατού στον 
άσσο του χεριού του. Σ’ αυτή τη λεβέ η 
∆ύση έπαιξε το βαλέ !! Φυσικά ο Νότος θα 
µπορούσε να αγνοήσει το falsecarding και 
να συνεχίσει µε καρά, αφήνοντας τη ∆ύση 
να κάνει τις κούπες τις όποτε ήθελε και να 
µπει µία µέσα κοντρέ [-100], που δεν είναι 
απαραίτητα κακό σκορ, αφού ο άξονας Α-∆ 

φαίνεται να βγάζει δύο πίκες [110]. Οµως 
η απληστία τον οδήγησε στην καταστροφή, 
αφού, αγνοώντας την ισχυρή ένδειξη από 
την αγορά που υποδηλώνει τετράφυλλη 
κούπα της ∆ύσης, έπεσε στην παγίδα της 
∆ύσης που του έδωσε την ελπίδα ότι ίσως 
και να κόντραρε µε τρίφυλλο QJ10 τις τρεις 
κούπες. Παίζοντας για τα ατού 3-3, που θα 
του επέτρεπαν να βγάλει τρεις κούπες κο-
ντρέ, ο Νότος συνέχισε µε κούπα. Η ∆ύση 
πήρε µε το δέκα και συνέχισε µε πίκα. Τώρα 
πλέον ο Νότος έχει χάσει το κοντρόλ : όταν 
κόψει µε το τελευταίο του ατού, δεν θα προ-
λάβει να εισπράξει παρά µόνο ένα καρό - η 
∆ύση θα κόψει το δεύτερο και θα εισπράξει 
τις υπόλοιπες πίκες της για το τρεις µέσα [-
500] και σκορ κοντά στο απόλυτο µηδέν για 
τον άξονα Β-Ν.   

Οµάδες. ΒΝ στη δεύτερη  
Μοίρασε ο Νότος

Οµάδες. Όλοι στη δεύτερη  
Μοίρασε ο Nότος

Νότος ∆ύση Βορράς Ανατολή

1# πάσο 2# πάσο

4# Όλοι πάσο

Αντάµ: & Q Αντάµ: ^10

Η αγορά του Βορρά ήταν λίγο βάρβαρη αλλά, έτσι και 
αλλιώς, αρκετά ζεύγη στην αίθουσα θα καταλήξουν στο 
σλεµ και από την άποψη αυτή καλύτερα που εκτελείτε 
6ΧΑ παρά 6#. Αρκεί να τα βγάλετε! 

Πώς θα συνεχίσετε;

Η ∆ύση κάνει έξοδο τη &Q. Ποιο πρέπει να είναι το πλάνο 
του Νότου ώστε να εξασφαλιστεί το συµβόλαιο, τουλάχι-
στον στην περίπτωση που τα ατού δεν στέκουν χειρότερα 
από 3-1;

Νότος ∆ύση Βορράς Ανατολή

1& πάσο 1# πάσο

1ΧΑ πάσο 6ΧΑ Όλοι πάσο

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
2ο (***)

Εξασκηθείτε στην εκτέλεση

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
1ο (***)

      Οι λύσεις στη σελίδα 23

# A32
$ 85
^ J9532
& K64

∆ 
Β

 
Ν

 Α

# KJ8765
$ A4
^ A10
& A53

# AK764
$ 943
^ AKQ
& Q3

∆ 
Β

 
Ν

 Α

# J52
$ AO2
^ J7
& KJ1092

# 874
$ K5
^ J97
& KQ1032

# AKQ1032
$ QJ104
^ 2
& A4

∆ 
Β

 
Ν

 Α
#  95
$  32
^ 10865
& J9865

# J4
$ A9876
^ AKQ43
& 7
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Ðñïåôïéìáóßá åíüò óêïõßæ
του ∆ηµήτρη Ναθαναήλ

Ο συµπαίκτης µου, µου είχε ζητήσει 
τελείως απλές αγορές µε τετράφυλλα 
τα majors και µε µόνες συµβάσεις το 
Stayman και το αρχαϊκό Blackwood για 
4 άσσους.
Σαν Νότος και µε όλους στην ζώνη άνοι-
ξα 1& µε #63, $Α108 ^Κ654 &ΑJ98 
τόσο για υπόδειξη αντάµ, αν κατέληγαν 
οι αντίπαλοι να είναι οι εκτελεστές του 
τελικού συµβολαίου, αλλά και διότι αν 
αναζητούσαν µια ντάµα αυτή δεν βρι-
σκόταν στα δικά µου φύλλα και θα την 
“έκρυβε” έτσι το δικό µου άνοιγµα.
Μετά από το πάσο της ∆ύσης ο σύντρο-
φός µου στον Βορρά δήλωσε 1# και 
στην επαναδήλωση µου 1ΧΑ, έκλεισε τις 
αγορές µε ένα πήδηµα στα 6ΧΑ.
Η ∆ύση διάλεξε για έξοδο τον ^J και 
εγώ έπρεπε να προσπαθήσω να πραγ-
µατοποιήσω 12 λεβέ στα ΧΑ µε τον εξής 
συνδυασµό φύλλων:

πίκα για να υπάρχει στο τέλος (και αφού 
δώσω νωρίς νωρίς µια λεβέ στη κούπα 
για τη διόρθωση του µετρήµατος) ένα 
σκουίζ πίκα καρό.
Αν το τετράφυλλο καρό είναι σε άλλο χέρι 
από την τετράφυλλη πίκα, µπορώ ακόµα 
να πραγµατοποιήσω το συµβόλαιό µου 
µε τις εξής προϋποθέσεις:
1) Όταν παίξω µικρή κούπα και από 
τα δύο χέρια να µην µου γυρίσουν στο 
χρώµα αυτό για να έχω επικοινωνία στο 
χρώµα που θα χρησιµοποιήσω σαν κοινή 
απειλή στο διπλό σκουίζ που θα προσπα-
θήσω να στήσω.
2) Θέλω το τετράφυλλο πίκα να είναι στη 
∆ύση ώστε το 4 πίκα του Βορρά να είναι 
δεξιά απειλή, ήτοι να πρέπει να το κρα-
τήσει ο εκ δεξιών αντίπαλος.
3) Θέλω το τετράφυλλο καρό να είναι 
στην Ανατολή ώστε το 6 καρό του χεριού 
µου να είναι πάλι δεξιά απειλή.
Τελικά  η όλη διανοµή (τυχαία η µήπως 
προµοιρασµένη;;;) ήταν ιδανικά βαλµέ-
νη για µένα ως παρακάτω:

το 10 του χεριού µου (η ανατολή έχει 
παίξει το 4).
Η ∆ύση έπιασε µε τη ντάµα κούπα και συ-
νέχισε µε το ^10 έχοντας δει και από τον 
σύντροφό της το ενθαρρυντικό 2 καρό. 
Τώρα τίποτε δεν µπορούσε να µου στε-
ρήσει την επιτυχία του συµβολαίου.
Μικρό καρό από τον µορ για τον ρήγα 
του χεριού µου και µε επιτυχία η πρώτη 
εµπάς του ρήγα πίκα µε οδηγούν στην 
εξής θέση:

# AQJ4
$ 653
^ ΑQ3
& KQ3

# -
$ -
^ J
& -

∆ 
Β

 
Ν

 Α

# 63
$ A108
^ K654
& AJ98

Είναι υποχρεωτικό να περνάει η εµπάς 
του ρήγα πίκα για να µετράω σύνολο 11 
λεβέ. Αν τα καρά δεν είναι µοιρασµένα 3-
3, είναι επιθυµητό αυτός που έχει το τε-
τράφυλλο καρό να έχει και τετράφυλλη 

# AQJ4
$ 653
^ AQ3
& KQ3

# K1082
$ Q972
^ J10
& 1075

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# 975
$ KJ4
^ 9872
& 642

# 63
$ A108
^ K654
& AJ98

Η σηµερινή διανοµή προέρχεται από µικρή ηµερίδα όσον αφορά τη συµµετοχή, 
σε σύλλογο επαρχίας, που για πρώτη φορά συµµετείχε (ανεπίσηµα) σε ταυτόχρο-
νη διοργάνωση συλλόγων της Αθήνας.

# AQJ4
$ 65
^ Q
& KQ3

# K108
$ 972
^ -
& 1075

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# 97
$ KJ
^ 98
& 642

# 63
$ A108
^ K654
& AJ98

Στην ^Q η δύση διώχνει ένα µικρό σπα-
θί, αλλά ακολουθούν 4 γύροι σπαθί που 
την αναγκάζουν να ξεράνει το 9 κούπα 
και να αποχωρίσει από το κράτηµα στο 
χρώµα, ενώ η ανατολή ξεφυλλίζει το 
άχρηστο #7. Τώρα η δεύτερη εµπάς στη 
πίκα και το τράβηγµα του άσσου εξουθε-
νώνουν την Ανατολή που δεν ξέρει πιο 
κράτηµα να αποχωρισθεί, το καρό ή την 
κούπα.
Συµπέρασµα: Οι απλές και γρήγορες 
αγορές έχουν ενίοτε τεράστιο πλεο-
νέκτηµα... Ισοφαρίζουν µειονεκτή-
µατα, καθότι αφήνουν την άµυνα 
στο σκοτάδι...

Έπιασα την έξοδο του ^J µε τον Άσσο 
στον µορ και συνέχισα µε το 3 κούπα για 
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Η λύση του προηγούµενου προβλήµατος

# 5432 
$ KQJ109 
^ J1098
& -

# 6
$ 32
^ K765
& KQJ1098

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# 7
$ A87
^ Q2
& A765432

# AKQJ1098
$ 654
^ A43
& -

Ο ίδιος αντίπαλος που στο προηγούµενο 
πρόβληµα βγήκε «το θάνατο» (ατού), 
τώρα φαίνεται πολύ ευγενικός, βγαίνο-
ντας τον Ρήγα σπαθί και προσφέροντάς 
σας κόψιµο και ξεσκαρτάρισµα! Μπορεί-
τε να το εκµεταλλευτείτε; Το πρόβληµά 

Ο Νότος καλείται να βγάλει 4# µετά την 
εµπνευσµένη αντάµ ατού από την ∆ύση.

σας είναι ότι η Ανατολή µπορεί να αφή-
σει έξω όσες φορές χρειάζεται τον Άσσο 
κούπα εµποδίζοντάς σας να ξεσκαρτά-
ρετε χανόµενη/ες αφού δεν έχετε κατέ-
βασµα µε ατού στο µορ. Πολύ όµορφο 
πρόβληµα. 

Καλλιτεχνικό ìðñéôæ

Συµβόλαιο: 6# Αντάµ: &Κ. 

# K109 
$ 107432
^ 2
& AKQ3

# 64
$ AQJ86
^ KQ
& 10872

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# 8532
$ K95
^ J853
& J9

# AQJ7
$ -
^ A109764
& 652

Μετά από άγρια συναγωνιστικές 
αγορές καταλήγετε στις 6# µε 
τα παρακάτω φύλλα: 

# - 
$ 107 
^ -
& Q3

# -
$ AQ
^ -
& 108

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# 85
$ -
^ J8
& -

# -
$ -
^ 1097
& 6

Παίζετε τώρα την &Q. Η Ανατολή κόβει και θα κάνει ακόµα 
και το άλλο της ατού όπως και τον ^J αλλά στο τέλος θα υπο-
χρεωθεί να σας δώσει λεβέ στα καρά!
Το πρόβληµα αποδείχτηκε πιο δύσκολο απ’ ότι υπολόγιζα 
καθώς µόνο οι I. ∆ριδάκης, Φ. Κιαρούτζι, Γ. Κότσης,
Κ. Λυµπέρης, Κ. Μπαρµπαρούσης, Ε. Φαϊδάς έστειλαν 
σωστή λύση. 

Λ.Ζ.

Κερδίστε την αντάµ στο µορ, κόφτε µια κούπα, κατεβείτε 
µε σπαθί και κόφτε στο χέρι σας άλλη µια κούπα, κατεβεί-
τε πάλι µε σπαθί και κόφτε και τρίτη κούπα. Παίξτε τώρα 
τον Άσσο καρό και καρό κοφτό στο µορ, από όπου τραβάτε 
και τον Ρήγα πίκα. ∆εν χρειάζεται να µετρήστε, έχετε κάνει 
ήδη 9 λεβέ έχοντας έρθει στην παρακάτω θέση: 
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ÉóôïñéêÝò ¢ìõíåò

# AK432
$ 109
^ 982
& A64

# 10875
$ KQ7
^ A64
& 973

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# Q96
$ J82
^ ΚJ7
& K1085

# J
$ A6543
^ Q1053
& QJ2

Ως γνωστόν η άµυνα αποτελεί ένα 
από τα δυσκολότερα µέρη του παι-
χνιδιού. Συχνά απαιτεί προσεκτική 
συνεργασία µεταξύ των αµυνοµένων. 
Και σηµαντικό µέρος της προσοχής 
τους έχει να κάνει µε την εξέταση και 
λογική ανάλυση των 13 φύλλων στο 
τραπέζι.
Η παρακάτω διανοµή παίχθηκε τον Νοέµ-
βριο του 2008 στην Βοστόνη και αποτελεί 
άριστο παράδειγµα ενός ζεύγους ανώτε-
ρης κλάσης σε δράση.
BΝ στη δεύτερη

minimum 5-3-3-2 µπορούσε να πασάρει, 
όπως και έκανε.
Και στα 2 τραπέζια η ∆ύση έκανε αντάµ 
την $Q (η αντάµ του Κ θα υποσχόταν 
πολύ δυνατό συνδυασµό).
Στο άλλο τραπέζι η Ανατολή ενθάρρυνε 
την συνέχεια στο χρώµα. Ο εκτελεστής 
κέρδισε την 3η λεβέ µε τον $Α και έπαιξε 
την &Q η οποία έχασε από τον &Κ. Πλέ-
ον ο Νότος είχε 7 λεβέ (2 από πίκα, 3 από 
κούπα και 2 από σπαθί) ενώ εκµεταλλευό-
µενος ένα ακόµα λάθος της άµυνας κέρδι-
σε και µία άνω.
Στο τραπέζι που εξετάζουµε ο Garner έκα-
νε µία παύση κατά την 1η λεβέ. Κανονικά 
µε Jxx θα αντιδρούσε ενθαρρυντικά στο 
χρώµα της αντάµ. Αλλά είχε προσέξει το 
109 που βρισκόταν στον µορ. Ήξερε ότι αν 
ο Weinstein κράταγε KQxx ή KQxxx χωρίς 
ενδιάµεσες καλές κάρτες θα άρχιζε µε το 
4ο φύλλο, όχι µε την Q. Άρα η ∆ύση πρέπει 
να βγήκε από κοντό χρώµα. Συνειδητο-
ποιώντας ότι τελικά ο Νότος ήταν εκείνος 
µε το µήκος στις κούπες η Ανατολή πέταξε 
ένα αποθαρρυντικό 2.
Όταν ο εκτελεστής άφησε έξω την λεβέ 
βάζοντας από το χέρι του το $4 η ∆ύση 
συνέχισε µε το #5 για την #Q της Α και 
εκείνη µε την σειρά της έπαιξε το &5 για 
την &Q του Ν.
Ο εκτελεστής θα µπορούσε να είχε γλι-
τώσει µε µία µέσα παίζοντας τον $Α και 
κούπα ώστε να αφαιρέσει τα exit cards 
της άµυνας σε αυτό το χρώµα, αλλά ήταν 

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος
πάσο 1# πάσο 1ΧΑ

Όλοι πάσο

Στον άξονα Α∆ βρισκόταν οι  Steve Garner 
και Howard Weinstein η οµάδα των οποί-
ων τερµάτισε τελικά δεύτερη.
Η απάντηση 1ΧΑ ήταν semiforcing που 
σηµαίνει ότι αν ο Βορράς κρατούσε ένα 

δύσκολο να το συλλάβει. Αντί για αυτό συ-
νέχισε µε µικρή κούπα από το χέρι του.
Η ∆ύση κέρδισε µε τον $Κ και επέστρε-
ψε σπαθί. Η Ανατολή κέρδισε µε τον &Κ 
και έπαιξε και σπαθί για τον &Α του µορ, 
φτάνοντας σε αυτή την θέση:

# ΑΚ43
$ -
^ 982
& -

# 1087
$ 7
^ Α64
& -

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# 96
$ J
^ KJ7
& 10

# -
$ A65
^ Q1053
& -

Εξονυχιστική εξέταση του µορ
για την επιλογή της σωστής άµυνας 

Ο εκτελεστής είδε ότι θα σκουιζαριζόταν 
αν εισέπραττε τις πίκες του µορ οπότε 
έπαιξε καρό. Η Ανατολή κέρδισε µε τον 
^Κ, εισέπραξε το σπαθί της και επέ-
στρεψε κούπα κλείνοντας τον Νότο στο 
χέρι του. Ο εκτελεστής πήρε 3 κουπένιες 
αλλά τώρα πια έπρεπε να παίξει καρό 
κρατώντας Q10. Η Ανατολή κέρδισε την 
µία λεβέ µε τον J και η ∆ύση την άλλη µε 
τον Α. 
Τελικό αποτέλεσµα για την άµυνα που 
έθεσε υποψηφιότητα για βραβείο: -2 και 
1 VIP για την οµάδα τους. Ποιός ήταν ο 
εκτελεστής; Ένας από τους καλύτερους 
παίκτες παγκοσµίως, µέλος της οµάδας 
που κέρδισε τελικά το τουρνουά, ο Jeff 
Meckstroth!
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Για επίδοξους πρωταθλητές
Του Γιώργου Κότση

# J95
$ 1074
^ KJ85
& Q104

# Q10763
$ AJ
^ 94
& 8732

∆ 
Β

 
Ν

 Α

Είστε ∆ύση στην παρακάτω διανοµή: Τα άλλα δυο χέρια: Νότος: #42, $986532, 
^ΑQ3, &AK. Ανατολή: #ΑΚ8, $KQ, 
^10762, &J965
Και το σχετικό παικτικό δίδαγµα: Αν σε 
χρωµατιστό συµβόλαιο δεν βλέπετε να 
µπορείτε να κάνετε άλλη λεβέ στα άλλα 
χρώµατα, ψάξτε µήπως στα ατού µπορείτε 
να κάνετε µία (ή  και δύο) παραπανήσιες 
λεβέ. Συνήθως προάγεται το 9, 10  ή J σε 
µετρ χαρτί γιατί ο εκτελεστής (ή ακόµα και 
ο µορ) αναγκάστηκε να κόψει ένα χρώµα.
Και άλλη µια «προαγωγή» στα γρήγορα, 
που ελπίζω να σας βοηθήσει να πάρετε 
βαθµολογική «προαγωγή».

και αλλιώς. Όµως εδώ δεν έχει να διώξει 
άχρηστο φύλλο. Οι Α-∆ θα κάνουν επίσης 
µια κούπα και µια καρό – µια κάτω.
Πολύ ΣΠΟΥ∆ΑΙΟ παικτικό δίδαγµα. Όταν ο 
σύντροφος σας παίζει ένα χρώµα που το 
κόβει και ο αντίπαλος που παίζει ΜΕΤΑ από 
εσάς, κόψτε µε το µεγαλύτερο ατού που 
έχετε, διότι ο σύντροφος σας προσπαθεί να 
προάγει κάποιο δικό του ατού.

    
    

ΑΓΟΡΑ:  1$(Νότος) - πάσο – 2$ - όλοι 
πάσο
Αντάµ: #6
Η Ανατολή παίρνει #Α και #Κ και γυρνάει 
το #8. Κόβει ο Νότος µε το $2 και παίζει 
το $9.
Πως θα παίξετε σαν ∆ύση; Σκεπάστε τα πα-
ρακάτω, σκεφτείτε και αποφασίστε.
Η ∆ύση πρέπει να σκεφτεί γιατί ο Νότος 
παίζει το $9; Αν είχε $ΚQ θα κατέβαινε 
στον µορ και θα έπαιζε µικρό προς τον $Κ. 
Το ίδιο θα έκανε αν είχε τον $Κ χωρίς την 
Ντάµα. Αν το µεγαλύτερο χαρτί του Νότου 
ήταν η Ντάµα, τότε επειδή έχει το 10 στον 
µορ, θα έπρεπε να παίξει από τον µορ και 
να κάνει την εµπάσα του Βαλέ που ποσο-
στιαία δίνει το καλύτερο αποτέλεσµα. Ώστε 
ο Νότος, που δεν είχε ονέρ στις πίκες, κατά 
πάσα πιθανότητα  δεν έχει ονέρ ούτε στις 
κούπες. Τότε όλοι οι πόντοι του είναι στα 
µινέρ και εποµένως δεν χάνει καµιά λεβέ 
σε αυτά.
Πρέπει λοιπόν οι Α-∆ να κάνουν 3 λεβέ στις 
κούπες για να ρίξουν το συµβόλαιο. Πως;
Απλά και όµορφα. Στο µόνο χρώµα που 
αποµένει. Στις κούπες. Παίρνει η ∆ύση τον 
$Α, η Ντάµα κούπα πέφτει από την Ανα-
τολή, άρα έχει και τον $Κ. Η ∆ύση παίζει 
πίκα, η Ανατολή κόβει µε τον $Κ και µετά 
η ∆ύση κάνει και τον Βαλέ της κούπα. Μία 
κάτω.

# 654
$ Q72
^ Q1054
& 652

# J93
$ J84
^ KJ6
& KQ104

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# 107
$ A10953
^ 983
& A98

# AKQ82
$ K6
^ A72
& J73

Συµβόλαιο 2#
Ανάµ: &Κ
Πως µπαίνει µέσα το συµβόλαιο; Ο εκτελε-
στής έχει φαινοµενικά 5 λεβέ από πίκες, µια 
από κούπα, τον  Άσσο και την Ντάµα καρό, 
σύνολο 8 που χρειάζεται. 
Η Ανατολή παίρνει τον &Α στο 2ο γύρο και 
γυρνάει σπαθί. Η ∆ύση, που έχει κάνει &Κ 
στην πρώτη λεβέ, παίρνει τώρα και &Q και 
….παίζει το τελευταίο της σπαθί. Η Ανατο-
λή κόβει µε το 10 – ΟΧΙ µε το 7 – και έτσι 
ο Βαλές της ∆ύσης θα γίνει λεβέ. Στις περι-
πτώσεις αυτές ο εκτελεστής συνήθως δεν 
πρέπει να κόψει µε µεγαλύτερο ατού αλλά 
πρέπει να διώξει ένα φύλλο που χάνει έτσι 

Προαγωγή στα ατού

Επειδή πιστεύω ότι, εκτός από τις εντυπω-
σιακές εκτελέσεις και άµυνες στο πρωτα-
θλητικό επίπεδο, πρέπει να προβάλλεται 
και το καλό παίξιµο νέων παικτών ή µαθη-
τών όταν ξαφνιάζει ευχάριστα παραθέτω 
την παρακάτω διανοµή (διανοµή 3) από το 
8ο Μάθηµα Α’ Κύκλου στον ΟΑΜ. Στη θέση 
της ∆ύσης ο Θανάσης Μπουρλέτσικας.

# A83
$ AK1074
^ K96
& J2

# J4
$ Q952
^ Q1073
& K86

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# Q10762
$ J83
^ A54
& 95

# K95
$ 6
^ J82
& AQ10743

Εκτελεί ο Β 3ΧΑ και στην αντάµ πίκα της Α 
κάνει το λάθος να κερδίσει µε το K του µορ. 
Ανεβαίνει στο χέρι µε κούπα και παίζει το 
&J για το &3 του µορ. Η ∆ύση αφήνει έξω! 
και κερδίζει την επόµενη λεβέ κόβοντας τις 
επικοινωνίες µε το µορ. Στην ερώτηση γιατί 
δεν κέρδισε την πρώτη λεβέ στο χρώµα ο 
Θανάσης απάντησε : «Για να µην µπορεί να 
κατέβει στο µορ....». 

Μαθητής, επίδοξος
πρωταθλητής!
Του Βασίλη Βιρβιδάκη
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 Εξασκηθείτε στην αγορά
Λουκάς Ζώτος

ROMAN KEY CARD BLACKWOOD
Το Blackwood είναι µια από τις πιο παλιές 

και δηµοφιλείς συµβάσεις στο αγωνιστι-
κό Μπριτζ. Ανακαλύφτηκε από τον Easley 
Blackwood Sr. και σκοπός της είναι να διερευ-
νήσει την κατοχή Άσσων, Ρηγάδων ή ακόµα 
και της Ντάµας ατού στο ζευγάρι, ώστε να 
δηλωθεί µε σχετική ασφάλεια µικρό ή µεγάλο 
σλεµ. 
Το Blackwood στην αρχική του µορφή ήταν 
σχετικά απλή σύµβαση, που χρησιµοποιούσε 
µια σχετικά άχρηστη αγορά, το 4ΧΑ –όπως 
και το 5ΧΑ για την ερώτηση Ρηγάδων- για να 
µάθει αριθµητικά τους Άσσους και Ρηγάδες 
του απαντώντα συµπαίκτη. Μεταπολεµικά 
έγιναν πολλές προσπάθειες βελτίωσης της 
σύµβασης και από τα τέλη της δεκαετίας του 
’70 άρχισε να καθιερώνεται η πιο δηµοφιλής 
και σήµερα παραλλαγή του, το Roman Key 
Card  Blackwood (RKCB). 
Σε µια σειρά άρθρων στο περιοδικό αυτό θα 
προσπαθήσω να περιγράψω τις κυριότερες 
πτυχές της σύµβασης RKCB, που αποτελεί ένα 
από τα σηµαντικότερα εργαλεία του σύγχρο-
νου µπριτζιστικού ζεύγους αλλά συγχρόνως 
κάθε άλλο παρά απλή είναι για τον µέσο παί-
κτη.  
Πριν φθάσουµε στην ακριβή περιγραφή της 
σύµβασης είναι πολύ σηµαντικό να ξέρουµε 
τις περιπτώσεις που το 4ΧΑ είναι RKCB ή απλό 
Blackwood ή κάτι άλλο.

ΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ  RKCB; 
O κανόνας που προτείνεται είναι ο εξής: 
Όταν έχει δοθεί φιτ, αµέσως ή εµµέσως, 
η ερώτηση άσσων είναι πάντα RKCB.
Όταν µπορούσε να δοθεί φιτ κάτω από 
την µανς- αµέσως ή εµµέσως -και δε δό-
θηκε, τότε η ερώτηση άσσων είναι απλό 
Blackwood (µε 4 άσσους).  
Όταν δεν µπορούσε να δοθεί φιτ κάτω από 
την µανς αµέσως ή εµµέσως, τότε η ερώτηση 
άσσων είναι RKB µε ατού το τελευταίο πραγ-
µατικό χρώµα που δηλώθηκε.

ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ
ΤΟ 4ΧΑ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΣΩΝ 
- Ανέβασµα στα ΧΑ, εφόσον ακόµη δεν έχει 
πιστοποιηθεί φιτ, είναι πάντα ποσοτικό.
- Μετά από 4ο χρώµα (εφόσον δεν έχει δοθεί 

φιτ προηγουµένως), άλµα στα 4ΧΑ είναι πο-
σοτικό.
- Μετά απάντηση σε  Stayman ή transfer (στο 
χαµηλότερο επίπεδο), άµεση αγορά 4ΝΤ είναι 
ποσοτική.
- Ο ανοίξας ΧΑ, εφόσον δεν έχει πιστοποιηθεί 
φιτ σε µαζέρ, δεν ρωτάει ποτέ άσσους. Αγορά 
4ΧΑ εκ µέρους του -σε αυτή τη περίπτωση και 
εφόσον η αγορά βρίσκεται στο επίπεδο 4 -εί-
ναι για να παίξει εκεί.

 ∆ύση Ανατολή

1$ 4& (σπλί-
ντερ)

4ΧΑ

 = RKCB (έµµεσο φιτ)

1$ 2ΧΑ (φυσικό)

4ΧΑ
=ποσοτικό (ανέβασµα ΧΑ)

1$ 2ΧΑ (Jacoby)

4ΧΑ

= RKCB (έµµεσο φιτ)

1$ 1#

1ΧΑ 4XA
=ποσοτικό (ανέβασµα ΧΑ)

1# 2&

3$ 4ΧΑ

 = RKCB µε ατού τις κούπες (µε φιτ πίκα ο 
απαντών αγοράζει πρώτα 3# ενώ µε αυτό-
νοµο χρώµα σπαθιά πρώτα 4&)

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ 
ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

1# 2&

2^ 2ΧΑ

4ΧΑ
= ποσοτικό (ανέβασµα ΧΑ)

1# 2$

3& 3^

4ΧΑ
= ποσοτικό (δεν έχει βρεθεί φιτ και η τελευ-
ταία αγορά ήταν το 4ο χρώµα)

1ΧΑ 2&

2# 4ΧΑ

= ποσοτικό (µε φιτ πίκα πρώτα το δίνουµε 
µε τη συµβατική αγορά 3$ ή µε σπλίντερ)

1ΧΑ 2^

2$ 4ΧΑ

= ποσοτικό (αν θέλαµε να ρωτήσουµε 
άσσους µε ατού τις κούπες θα κάναµε πρώτα 
τράνσφερ στο επίπεδο 4)

1ΧΑ 2^

3$ 4ΧΑ

= RKCB (δηλώθηκε φιτ
µε την υπεραποδοχή)

1ΧΑ 3^

3ΧΑ 4^

4ΧΑ
= να παίξει (ο ανοίξας 1ΧΑ δεν ρωτάει άσ-
σους. Αν θέλει εισηγείται σλεµ µε κιουµπίντ) 

Λουκάς Ζώτος
(συνεχίζεται)
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 Εξασκηθείτε στην αγορά
∆ύο από τις διανοµές του διαγωνι-
σµού αγορών του τεύχους αυτού 
(σελίδα 24) είναι από το Παγκό-
σµιο πρωτάθληµα του 1990.
Το 4ο Παγκόσµιο πρωτάθληµα 
οµάδων (Κύπελλο Rosenblum), 
το οποίο άρχισε να διεξάγεται το 
1978 και επαναλαµβάνεται από 
τότε κάθε 4 χρόνια, έλαβε χώρα 
στην Γενεύη της Ελβετίας το φθι-
νόπωρο του 1990 µε την συµµε-
τοχή ρεκόρ 195 οµάδων.
Φέτος, το Παγκόσµιο πρωτάθληµα, που 
πρέπει να σηµειωθεί είναι ανοικτής και 
transnational συµµετοχής, θα γίνει στην 
Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ από 1 έως 16 Οκτω-
βρίου 2010, για πρώτη φορά στη χώρα αυτή 
από το 1994. 
Στους ηµιτελικούς του 1990 η Γερµανία νί-
κησε τον Καναδά 154-151 και η οµάδα Moss 
(ΗΠΑ) την οµάδα Rapee (ΗΠΑ) 176-134.
Ο τελικός είχε µια ιδιαιτερότητα, καθώς και 
οι 2 οµάδες ήταν τετραµελείς και ίσως ένα 
από τα µυστικά της επιτυχίας τους ήταν ότι 
δεν τους απασχολούσε η πιθανή σύνθεση 
της τετράδας! Με την Γερµανία αγωνιζό-
τανε οι Ludewig, Bitschene, Nippgen και 
Rohowsky, οι οποίοι θα αντιµετώπιζαν 
τους Αµερικανούς  Moss, Coon, Casen και 
Seamon.
Το τουρνουά έµεινε στην ιστορία κυρίως 
γιατί το ακολούθησε η κακοφηµία ενός αµ-
φισβητήσιµου ηµιτελικού. Ένα λάθος στον 
πίνακα των σκορ θα έβγαζε νικήτρια οµάδα 
τον Καναδά... αν διορθωνόταν. Μια αγορά 
θυσίας των Γερµανών έγραψε αρχικά 1100 
(µείον 5 λεβέ). Αλλά µία προσεκτικότερη 
µατιά αργότερα και εφόσον είχε παρέλθει 
πλέον η διορθωτική περίοδος έδειξε ότι ο 
εκτελεστής είχε µπει στην πραγµατικότητα 
6 κάτω για -1400, γεγονός στο οποίο συµ-
φώνησαν και οι 2 πλευρές. Ο κανονισµός του 
τουρνουά παρ’ όλα αυτά έλεγε πως ένα σκορ 
µπορούσε να αλλαχθεί µετά την προβλεπό-
µενη περίοδο µόνο αν ήταν φανερά αντιφα-
τικό (πχ 4#+1=420). Το 1100 συµφωνού-

∆ύση Βορράς Ανατολή Νότος

πάσο πάσο 1# 2$
πάσο 3^ πάσο 4$
Όλοι πάσο

Casen Nippgen
Seamon

Rohowsky

Mία διανοµή, µία ιστορία

# 86
$ 53
^ AQ10972
& Q85

# KJ
$ 42
^ J653
& 106432

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# A10532
$ AJ9
^ 8
& KJ97

# Q974
$ KQ10876
^ K4
& A

σε µε το µείον 5 λεβέ το οποίο επιπρόσθετα 
είχε συµφωνηθεί και στο τραπέζι, οπότε οι 
διοργανωτές θεωρήσανε ότι έστεκε.
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι, προς µεγάλη 
τους τιµή, οι νεαροί Γερµανοί αντιδράσανε 
σαν κύριοι και δεχτήκανε την ήττα αλλά φυ-
σικά δεν εξαρτιόταν από αυτούς. 
Η διανοµή υπ. αριθ. 3  του διαγωνισµού 
προέρχεται από τον µεγάλο τελικό, όπου η 
Γερµανική οµάδα νίκησε την οµάδα Moss 
των ΗΠΑ µε 145 – 132. Ο αγώνας έγινε σε 
64 διανοµές και αξιοσηµείωτο είναι ότι οι 
νεαροί Γερµανοί ήταν πίσω πριν την τελευ-
ταία δεκαεξάδα 30 Imps!

Το πρόβληµα του διαγωνισµού προέκυψε 
στο 1ο τραπέζι µόνο που ο Moss ήταν ανή-
µπορος λόγω συστήµατος: το 3$ θα ήταν 
φόρσινγκ, εποµένως µία λιτή βοήθεια στα 
καρά έδειχνε φρονιµότερη. Ο Coon δεν είχε 
πρόβληµα να κερδίσει 9 λεβέ και να γράψει 
110.
Στο 2ο τραπέζι, όπου οι Β-Ν δεν έπαιζαν το 
2^ weak, οι Γερµανοί οβερµπιντάρανε µε 

∆ύση Βορράς Ανατολή Νότος

πάσο 2^ 2# 3^
Όλοι πάσο

τον Rohowsky* να αγοράζει το τελικό 4$. 
Το συµβόλαιο αν και οριακό βγήκε λόγω και 
της ευνοϊκής κατανοµής των ατού. Αν και 
µια έξοδος σε µινέρ θα ήταν µία καλύτερη 
αρχή για την άµυνα ο  Casen προτίµησε την 
φυσική αντάµ του #Κ. Στη συνέχεια ο Casen 
–που δεν είχε µεγαλύτερο ατού από το 5 του 
µορ!- έπαιξε κούπα για το $9 και το $10 
και ο $Κ, που παίχτηκε στη συνέχεια, άφη-
σε τον έλεγχο στον Rohowsky για κέρδος 11 
IMPs της Γερµανικής οµάδας.
* Ο 22χρονος Roland Rohowsky έγινε τότε ο 
νεαρότερος παίκτης που κέρδισε ποτέ Παγκό-
σµιο Πρωτάθληµα, ξεπερνώντας κατά τι τον  
Levin που είχε κερδίσει το Bermuda Bowl στα 
23 του χρόνια.
Η επόµενη διανοµή, πρόβληµα 2 του διαγω-
νισµού αγορών, προέρχεται από τους ηµιτε-
λικούς και κατά συνέπεια παίχθηκε 4 φορές. 
Κατά απίστευτη σύµπτωση η αγορά εξελί-
χθηκε µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο και στα 4 
τραπέζια! Κανείς δεν τόλµησε την θυσία στις 
6#, που ήταν η δηµοφιλέστερη επιλογή στο 
δικό µας διαγωνισµό αγορών, αν και θα ήταν 
σωστό σε αυτήν την διανοµή. Οι εκτελεστές 
κάνανε 12 εύκολες λεβέ (13 σε ένα τραπέζι 
που δεν καλύφτηκε η &Q).

# AJ1098543
$ -
^ 98
& J86

# K
$ J764
^ A64
& A10432

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# -
$ AKQ109532
^ KJ3
& Q9

# Q762
$ 8
^ Q10752
& K75

∆ύση Βορράς Ανατολή Νότος
Ludewig Baran Bitschene Molson
Kokish Nippgen Mittelman Rohowsky
Coon Sutherlin Moss Morse
Sukoneck Casen Ekeblad Seamon

4# 5$ 5# 
6$ Όλοι πάσο
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ΒΡΟΥΣΤΗΣ Β  25667 
ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ Α  20471 
ΚΑΝΝΑΒΟΣ Π  19620 
ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ Σ  18085 
∆ΕΛΗΜΠΑΛΤΑ∆ΑΚΗΣ Ν  17831 

Κατηγορία open

ΖΩΤΟΣ Λ  17102 
ΕΙΝΤΙ ΜΣ  15725 
ΜΑΝΩΛΑΣ Ι  14463 
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ  14300 
ΠΑΝΑΓΑΚΗ Μ  14236 

Kύπελλο Νέων

Κατηγορία 10-11

Κατηγορία 6-7

Κατηγορία 2-4

Έτος 2009
Êýðåëëá ÅÏÌ

Κατηγορία 1

ΒΡΟΥΣΤΗΣ Β  25667 
ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ Κ  12297 
∆ΟΞΙΑ∆ΗΣ Κ  8702 
ΣΟΦΙΟΣ Μ  7671 
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Γ  5573 

Kύπελλο Γυναικών
ΠΑΝΑΓΑΚΗ Μ  14236 
ΒΕΛΩΝΗ Α  10953 
ΜΙΧΑΛΑΚΟΥ Κ  10546 
ΜΟΥΛΙΟΥ Τ  9920 
ΣΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Χ  8545

ΜΙΧΑΛΑΚΟΥ Κ  10546 
ΜΟΥΛΙΟΥ Τ  9920 
∆ΟΞΙΑ∆ΗΣ Κ  8702 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κ  8466 
ΝΕΣΤΟΡΑ Θ  8434 

Κατηγορία 8-9
ΣΑΛΕΜ Ν  7074 
ΚΟΡ∆ΟΥΤΗΣ Γ  6795 
∆ΙΑΛΥΝΑΣ Μ  6516 
ΜΠΑΚΑΣ Κ  6348 
∆ΟΛΚΑ Χ  5963

ΠΕΤΡΕΛΛΗΣ Σ  10266 
ΜΑΡΚΑΚΗΣ Ι  6737 
ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ Π  5546 
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν  5005 
ΛΙΟΣΗΣ Γ  4877 

Κατηγορία 4-5
ΚΑΡΑΤΖΑ Ε.  7317 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥ  6618 
ΜΑΝΤΗΣ Α  6076 
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Γ  5573 
ΡΑΝΤΟΥ Σ  4456

ΧΙΟΥ Ε  2700 
∆ΕΛΗ Χ  2268 
ΑΝΤΑΝΑΣΙΩΤΗ Λ  2223 
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α  2194 
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Α  2083

ΛΑΓΑΝΗΣ Σ  4209 
ΛΑΓΑΝΗΣ Ι  4164 
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Ι.  2779 
ΓΟΝΑΤΑΣ Σ  2649 
ΣΤΡΑΙΤΟΥΡΗΣ Σ  2033
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Εξασκηθείτε στην εκτέλεση
Λύσεις των προβληµάτων (από τη σελίδα 15)

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1 (***)

Το σχέδιο του Νότου είναι να κάνει καλό τουλάχιστον ένα καρό στον µορ ώστε 
να µπορέσει να ξοφλήσει µια χανόµενη, κούπα ή σπαθί. Καθώς έχει µόνο 2 
κατεβάσµατα στο µορ, αν θελήσει να πάρει αµέσως τα ατού θα µπει µέσα. 
Η σωστή και ασφαλής εκτέλεση είναι η εξής: Κερδίζει την έξοδο µε τον 
&Α, στο χέρι, και στη δεύτερη λεβέ παίζει το #Κ. Όταν ακολουθούν και οι 
2 αντίπαλοι είναι ασφαλής. Συνεχίζει µε ^Α και ^10. Κερδίζει η ∆ύση και 
παίζει σπαθί (ή κούπα), αλλά ο Νότος παίρνει µε το &Κ στο µορ και παίζει 
το ^J και όταν η Ανατολή δεν ακολουθεί, διώχνει το τρίτο σπαθί (ή την 
χανόµενη κούπα, αντίστοιχα). Τώρα ο Νότος µπορεί να κόψει το γύρισµα 
σπαθί, να παίξει ατού για τον #Α του µορ και στο ^9 που είναι καλό, να 
διώξει την κούπα του (ή το σπαθί, αντίστοιχα). Η Ανατολή θα κόψει µε την 
απ’ ατού της. 
Ακολουθώντας αυτό το παίξιµο ο εκτελεστής θα έχει σίγουρη επιτυχία 
εκτός αν η κατανοµή στα ατού είναι πολύ κακή. 

∆είχνει ότι το σωστό παίξιµο είναι να ξεκινήσετε µε τα σπαθιά, αλλά 
δεν είναι έτσι! Ας υποθέσουµε ότι παίζετε σπαθί προς την &Q για να 
φύγει ο &Α και η Ανατολή (ή η ∆ύση αν πάρει στον δεύτερο γύρο 
σπαθί) γυρίζει καρό. Αυτό το γύρισµα σκοτώνει το κατέβασµα που 
έχετε για να επωφεληθείτε από τις πίκες, στην περίπτωση που η #Q 
είναι δίφυλλη. Πρέπει να τη βρείτε δίφυλλη, όσο έχετε κατέβασµα 
στο µορ µε το καρό. Αν παίξετε πρώτα τα σπαθιά και το γύρισµα 
είναι καρό, όχι µόνο σας χρειάζεται δίφυλλη η Ντάµα αλλά επίσης θα 
χρειαστείτε να βρείτε το $Κ µέσα στην εµπάς. Παίξτε λοιπόν τις πίκες 
πριν τα σπαθιά! 
Το παίξιµο έχει ως εξής: Στη δεύτερη και τρίτη λεβέ, #ΑΚ, πίσω στο 
χέρι µε το #J και τώρα θα παίξετε για τον &Α. Η εµπάς του $Κ δεν 
σας χρειάζεται, αν η #Q είναι δίφυλλη. Θα σας χρειαστεί αν η #Q 
είναι σόλο, ενώ αν είναι 3φυλλη ή 4φυλλη µπαίνατε µέσα σε κάθε 
περίπτωση.

Από µια αναγνώστρια του περιοδικού 
πήραµε την παρακάτω επιστολή (επώνυµα): 

Καλησπέρα κ. Ζώτο, 
Θα ήθελα την γνώµη σας πάνω σε ένα σχετικά εύκολο πρόβληµα 
αγοράς.  Εγώ “ανοίγω” την αγορά πρώτη θέση και οι αντίπαλοι δεν 
έκαναν καµία παρεµβολή. 

 Στο χέρι µου κρατάω:
# K x 
$ K Q 10 9 x x
^ x
& K Q 10 x
 
Ανοίγω µία κούπα, και µου απαντάει µια πίκα. Επαναλαµβάνω τις 
κούπες µου και λέω 2 κούπες, δείχνοντας έτσι ότι έχω τουλάχιστον 
6φυλλο.
Μου απαντάει 3 καρά, και εγώ λέω 3ΧΑ (που και αυτά “βγαίνουν”) 
και ακούω 4 καρά.

Η ερώτησή µου είναι η εξής:
Λέγοντας 2 κούπες δείχνω τουλάχιστον 6 φύλλα στις κούπες και 
βλέποντας την αγορά του καταλαβαίνω ότι έχει 5 πίκες και 5 καρά 
τουλάχιστον. 
Έχοντας µου αρνηθεί το φιτ στις κούπες και έχοντας “φύγει” από 
τα 3ΝΤ, τι πρέπει να αγοράσω εγώ; 
Το χέρι µου το έχω λιµιτάρει από την δεύτερη µου αγορά.
Κατά την ταπεινή µου άποψη µετά τα 3ΧΑ που αγόρασα εγώ 
πρέπει να πει 4 κούπες, τουλάχιστον αυτό θα αγόραζα εγώ. Επίσης 
τα 4 καρά είναι forcing αγορά;
Και είναι σωστή;
 

Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
Μετά τιµής

 

Καλησπέρα σας
 Εσείς αγοράσατε περίπου σωστά, εκτός από το τελικό πάσο, που, αν και 
δεν το αναφέρετε σαφώς, συµπεραίνω ότι είπατε στα 4^. Προηγουµένως 
θα µπορούσατε να αγοράσατε 2 σπαθιά αντί 2 κούπες (τεχνικά είναι πιο 
σωστό µε αυτό το χέρι) αλλά και το 2 κούπες δεν είναι λάθος και σίγουρα 
δείχνει 6φυλλο χρώµα. 
Όµως αγορά που συνεχίζει µετά το 3ΧΑ του συµπαίκτη είναι πάντα 
φόρσινγκ (αν δεν δηλώνει άλλη µανς) και συνήθως έχει ενδιαφέρον 
για σλεµ. 
Ο συµπαίκτης σας -και έχετε απόλυτα δίκιο σε αυτό- έπρεπε µετά το 
3ΧΑ να αγοράσει 4 κούπες. 

Χαιρετώ
Λ. Ζώτος

Ο παρτενέρ µου κρατάει :
 # A 10 x x x 
$ x x 
^ A K Q x x 
& x

Οµάδες. Όλοι στη δεύτερη  
Μοίρασε ο Nότος

Νότος ∆ύση Βορράς Ανατολή

1# πάσο 2# πάσο

4# Όλοι πάσο

Αντάµ: & Q

Οµάδες. ΒΝ στη δεύτερη  
Μοίρασε ο Νότος

Αντάµ: ^10

Νότος ∆ύση Βορράς Ανατολή

1& πάσο 1# πάσο

1ΧΑ πάσο 6ΧΑ Όλοι πάσο

# A32
$ 85
^ J9532
& K64

∆ 
Β

 
Ν

 Α

# KJ8765
$ A4
^ A10
& A53

# AK764
$ 943
^ AKQ
& Q3

# 1083
$ KJ7
^ 10985
& 864

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# Q9
$ 10865
^ 6432
& A75

# J52
$ AQ2
^ J7
& KJ1092

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2 (***)

ÃñÜììáôá
áíáãíùóôþí

Κατηγορία 1
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∆ιαγωνιστείτε 

 µε τους πρωταθλητές
Λουκάς Ζώτος

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

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

Πρόβληµα 1

Η διανοµή που προέκυψε η αγορά του προβλήµατος 
είναι από πρόσφατους αγώνες στη χώρα µας. Όταν 
το επέλεξα δεν περίµενα ποτέ ότι θα συγκέντρω-
νε τόσες διαφορετικές απαντήσεις από πάνελ και 
αναγνώστες. Περισσότερο το είδα σαν θεωρητικό 
πρόβληµα και συγκεκριµένα αν η αγορά 2# είναι 
φόρσινγκ ή όχι. Προφανώς, για να καλύπτεται πλη-
θώρα χεριών σαν και αυτό θα πρέπει να παίζεται 
φόρσινγκ για ένα γύρο. Όµως άλλες αγορές ήταν 
αυτές που πλειοψήφησαν στο πάνελ µε πρώτο το 
κοντρ, λόγω ζευγών. 

∆εληµπαλταδάκης: κοντρ. Στόχος το 800. Αν 
πάλι καταφέρει να κάνει 6 µπάζες ο εκτελεστής 
δεν βλέπω γιατί να βγάζαµε 3ΧΑ. To να έχουµε 
καλό φιτ στις πίκες είναι απίθανο, όταν ο κοντρά-
ρων έχει 3 και ο συµπαίκτης του άλλες 3, αφού µε 

και magazine@hellasbridge.org, είτε µε οποιονδήποτε άλλο 
τρόπο. 
Οι απαντήσεις σας στον διαγωνισµό µπορούν να στέλνονται 
µε τον ίδιο τρόπο ή µέσω της ιστοσελίδας της EOM (www.
hellasbridge.org) όπου µπορείτε να γράφετε απευθείας και 
τα σχόλιά σας. Υπάρχει σύνδεση (link) και στο site του ΟΠΑΦ 
(www.opaf.org). 
Στο πάνελ του τεύχους αυτού συµµετέχει, όπως κάθε φορά, 
ο πρώτος µεταξύ των αναγνωστών του προηγούµενου δια-
γωνισµού που ήταν ο Μάνος Χαζηράκης. 

 Αγορά Βαθµοί Ψήφοι Αναγν.%
πάσο 10 3 6%
3ΧΑ  9 3 28%
κοντρ 8 5 17%
2#  8 2 33%
3&  7 1 6%
3#  6  11%

# J8654
$ ΑJ3
^ K7
& AQ8

B

N
A∆

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος

  1^ Kοντρ
σιρκόντρ πάσο πάσο 2&
;

Æåýãç – üëïé óôç äåýôåñç

το πάσο του δηλώνει συνήθως ανοχή σε όποιο 
χρώµα επιλεγεί.

∆ιονυσόπουλος: κοντρ. Φιλοδοξώ να εισπράξω 
περισσότερα από το µπόνους της µανς. Φυσικά τί-
ποτα δεν είναι εξασφαλισµένο. Το 8 σπαθί µπορεί 
και αυτό να παίξει το ρόλο του. (Σκοπεύω να βγω 
επιθετικά το ρήγα καρό).

Καραµανλής Μ: κοντρ. Τιµωρίας; Το πιο πιθανό 
είναι να βρήκαν φιτ οι αντίπαλοι αλλά µε τρείς 
γύρους ατού στην άµυνα και καλά χαρτιά απ’ έξω 
έχουµε αρκετές αξιώσεις για τα 800 που είναι ο 
στόχος.

Όµως το κοντρ δεν πήρε το δεκάρι επειδή οι περισ-
σότεροι διαφώνησαν, επιλέγοντας άλλες αγορές: 

Σκουλαρίκης: Πάσο. Προφανώς φόρσινγκ. Κα-
ταρχήν, ο αντίπαλος που λέει 2&, προσπερνώντας 
δύο χρώµατα στο επίπεδο ένα, έχει 99% 5φυλλο 
χρώµα και έτσι µου αρέσει λιγότερο η ιδέα του 
κοντρ. Όµως δεν βλέπω το λόγο να µη δώσω φόρ-
σινγκ τέµπο στην αγορά (θάβοντας προς το παρόν 
το 5φυλλο πίκα)...

Σαπουνάκης: Πάσο. Το καλύτερο συµβόλαιο 
µοιάζει να είναι τα 3XA. ∆εν βιάζοµαι όµως, ας 
ακούσω και τον σύντροφο.

Το πάσο είναι ευέλικτο αν και είναι απίθανο ο συ-
µπαίκτης να πει κοντρ ή 2#. Αρκετοί δηλώνουν 
αµέσως τη µανς που θεωρούν πιο σίγουρη:

Αθανασιάδης: 3XA. Θεωρώντας  δεδοµένο ότι 
η µανς είναι σίγουρη, το ερώτηµα που πρέπει να 
απαντηθεί είναι: µπορούµε κοντράροντας να πά-
ρουµε 800; Αν όχι (που είναι και το πιθανότερο), 
είναι καλύτερο να ψάξουµε για µανς στις πίκες ή 
να καταφύγουµε στη συνηθισµένη λύση 3ΧΑ; Με 
ποιον τρόπο όµως µπορείς να ψάξεις για φιτ στην 
πίκα; Αν πω 2# είναι φόρσιγκ µανς;  Και αν ναι, 

µε ποιας ποιότητας ατού θα πρέπει να βοηθήσει 
ο σύντροφος...; Καθώς δεν µπορώ να βρω σαφή 
απάντηση σε όλα αυτά, προτιµώ τα 3ΧΑ.

Παπακυριακόπουλος: 3ΧΑ. Μετά το surcontre 
και όχι 1# (που είναι φόρσινγκ για 1 γύρο) βρί-
σκοµαι λίγο εγκλωβισµένος και θα επιλέξω 3ΧΑ.

Βρούστης: 3ΧΑ. Μοιάζει να είναι το καλύτερο 
συµβόλαιο. Μπορεί µε το dbl να παίρνω 800 αλλά 
µάλλον δύσκολο αφού αυτός για να λέει 2 σπαθιά 
έχει µάλλον 5φυλλο. 

Γκούµα Ν. (αναγν.) 3ΧΑ. ∆εν νοµίζω ότι θα εισπρά-
ξω 800 αν οι αντίπαλοι παίξουν στο επίπεδο 2...

Παπαδόπουλος Τ. (αναγν.) 3ΧΑ. Παρότι διαφωνώ 
µε την δήλωση του σιρκόντρ (προσωπικά το χρη-
σιµοποιώ για οµαλά χέρια µε 10+π και διάθεση 
τιµωρίας, αλλιώς αγοράζω σαν να µην είχε ειπωθεί 
κοντρ) θεωρώ ότι το 3ΧΑ είναι το τέλειο συµβόλαιο 
για ζεύγη.

Ενώ άλλοι επιλέγουν τη φυσική αγορά:

Ρούσσος: 2#.   Φόρσινγκ αγορά. Έχουµε καιρό 
για τα 3ΧΑ.

Χαζηράκης: 2#. Στα 2 σπαθιά κοντρ θα πάρεις 
από 500 για πολύ χαµηλό σκορ έως 800 για τοπ. 
Ίσως βγαίνουν 3 ΧΑ ενώ αν έχεις φιτ πίκα βγαίνουν 
4 πίκες. Νοµίζω πρέπει να δοκιµάσεις να βρεις το 
φιτ. 

Γκάνης Μ. (αναγν.) 2#. Συνεχίζω την περιγραφή 
του χεριού µου. Η αλλαγή χρώµατος υποχρεώνει 
τον συµπαίκτη να ξαναµιλήσει και αν δεν δώσει το 
φιτ βλέπω να καταλήγουµε στα ΧΑ.

Πάντως δεν συµφωνούν όλοι ότι το 2# είναι φόρ-
σινγκ: 

Βλαχάκη: 3&. 3 πίκες θα έλεγα µε καλύτερο 
χρώµα.
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# Q762 
$ 8 
^ Q10752 
& K75

B

N
A∆

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος

  4# 5$ 
5# 6$ πάσο πάσο
;

ÏìÜäåò – üëïé óôçí ðñþôç
# Q974 
$ KQ10876 
^ K4 
& A

B

N
A∆

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος

 πάσο 2^* 2#
;**

ÏìÜäåò – üëïé óôç äåýôåñç

*Weak-two
* *Το σύστηµα λέει τα εξής: 
     1) Εάν 2ΧΑ = ερωτηµατική για εξωτερ. αξία 
     2) Εάν 3$ = φόρσινγκ, φυσικό
     3) Εάν κοντρ = τιµωρίας  

Ισοψηφία είχαµε στο πάνελ στο πρόβληµα αυτό, που 
µπορείτε να βρείτε στο «µια διανοµή, µια ιστορία» 
σε άλλη σελίδα του περιοδικού. Η αγορά που κέρ-
διζε στη συγκεκριµένη διανοµή ήταν η θυσία στις 
6#, θα πρέπει να σηµειωθεί όµως ότι σε παρόµοιο 
διαγωνισµό στο εξωτερικό πλειοψήφησε το πάσο 
ενώ και στο Παγκόσµιο πρωτάθληµα του 1990 που 
παίχτηκε η διανοµή κανένα ζεύγος στον άξονα Α-∆ 
δεν αγόρασε 6#. Και στα 4 τραπέζια επιλέχτηκε η 
άµυνα στις 6$! 
Καραµανλής Μ.: 6#. Το συµβόλαιο µάλλον 
βγαίνει, η πιθανότητα να µην βγαίνει δίνει περισ-
σότερους πόντους στο πάσο αλλά κατά την γνώµη 
µου υπερισχύει η παρακάτω ανάλυση. Στα -500 
παίρνουµε δέκα; Στα -800 το οποίο είναι µάλλον το 
πιο πιθανό παίρνουµε 4, στα -1100 δίνουµε 3, ενώ 
στα πιθανά (-1510,+50) δίνουµε 11 ή παίρνουµε 
14 αντίστοιχα. Το θέµα είναι πόσο “ζυγίζουµε” 
αυτά τα ενδεχόµενα εγώ δίνω µεγαλύτερη πιθανό-
τητα στο µείον τρεις ή τέσσερις και έτσι επανέρχο-
µαι δριµύτερος... 
Παπακυριακόπουλος: 6#. Μάλλον θα ασφαλί-
σω στις 6# όπου είµαι υποψήφιος για -500, εάν 
όµως το µατς πάει πολύ άσχηµα µπορεί να τζογά-
ρω πάσο.
Αγγελόπουλος Π (αναγν.) 6#. Το πρόβληµα 
είναι αν δεν βγαίνουν οι 6 κούπες, πράγµα όµως 
απίθανο µετά το άνοιγµα του συντρόφου.
Αθανασιάδης: 6#. … το κρίσιµο ερώτηµα είναι 
αν εκείνοι βγάζουν 6$ και, αν ναι, πόσα θα δώ-
σουµε στις 6# κοντρέ. Ο &Κ µοιάζει για σίγουρη 
λεβέ, όµως υπάρχει δεύτερη; Έχει κάποια σηµασία 
το πάσο του συντρόφου στις 6$; Συζητώντας µε 
τους φίλους που πήγαν στο San Remo, µου έλεγαν 
για µια σύµβαση που παίζουν οι Ολλανδοί σε πα-
ρόµοιες θέσεις, όπου κοντράρουν χωρίς αµυντική 
λεβέ και ο σύντροφος αποφασίζει ανάλογα. Στη 
συγκεκριµένη περίπτωση, προσωπικά, και µόνο 
για ασφάλεια, θα έλεγα 6#.

Πρόβληµα 2

 Αγορά Βαθµοί Ψήφοι Αναγν.%

6# 10 7 56%

πάσο 9 7 39%

κοντρ 6  6%

Ρούσσος: 6#:  Αν έχω µπάζα στα καρά έχασα…
Σαπουνάκης: 6#. Οι 6 κούπες µάλλον βγαίνουν 
παρόλο τις δύο υποψήφιες αµυντικές µου. Η θυσία 
πρέπει να αξίζει.
Προκοπίου: 6#. Λογιστικό το πρόβληµα. Ο άξο-
νάς µας θα κάνει 9-10 λεβέ άρα δε θα πληρώσει 
πάνω από 500. Αν το σλεµ βγαίνει το κέρδος κατά 
µέσο όρο θα είναι 11 imps. Αν το σλεµ µπαίνει µέσα 
η ζηµιά θα είναι γύρω στα 10 imps. Τίποτα δεν 
εγγυάται ότι το σλεµ είναι τραβηχτό αλλά µια και 
δεν αναµένεται αµυντική λεβέ στις πίκες είναι πιο 
πιθανό να βγαίνει παρά να µπαίνει µέσα.
Το πέτυχες απόλυτα. Ο 6# πέφτουν µόνο 3 µέσα και 
µάλιστα µε καλή άµυνα (αλλιώς δυο). Η άλλη πλευρά 
πάντως έχει επίσης ισχυρά επιχειρήµατα:
Βλαχάκη: Πάσο. Μετά την πρώτη µου αγορά πι-
στεύω ότι το πάσο είναι καλύτερο. Μπορεί το συµ-
βόλαιο να µπαίνει µέσα ή στην αντίθετη περίπτωση 
να πληρώνουµε σχεδόν όσο το σλεµ. Υπάρχει πά-
ντα βέβαια και η περίπτωση του µεγάλου σλεµ των 
αντιπάλων αν τους σπρώξουµε. Γενικά προτιµώ σε 
τέτοιες περιπτώσεις να έχω µπαραζώσει νωρίτερα 
και µάλιστα λέγοντας το δεύτερο χρώµα.
∆εληµπαλταδάκης: Only Jesus saves. Και για 
τους άπιστους υπάρχει και ο νόµος των total tricks. 
Ας πούµε ότι έχουµε 11φυλλο φιτ πίκα και οι αντί-
παλοι 9 ή 10φυλλο φιτ κούπα. Σύνολο µπαζών 
20-21. Αν αυτοί µπορούν να κάνουν 12, τότε εµείς 
στατιστικά θα κάνουµε 8-9 άρα πληρώνουµε 500 
µε 800, που δεν είναι και καµιά τροµερή ευκαιρία. 
Τα µεσαία µας ονερ στα µινέρ επίσης συνηγορούν 
να αµυνθούµε.
∆ιονυσόπουλος: Πάσο. ∆ύσκολη απόφαση. Κα-
θοριστικό ρόλο για το τι βγάζει ο κάθε άξονας θα 
παίξει η θέση του Άσου σπαθί. Αν τον έχει ο Νότος, 
που είναι πιο πιθανό από την αγορά, οι 6 κούπες 
µπορεί να µπαίνουν µέσα (µε µία µπάζα από σπαθί 
και 1 από καρό ή από πίκα), ενώ οι 6 πίκες θα µπαί-
νουν 1 µε 3 µέσα. Αν τον έχει ο Βορράς, οι 6 κούπες 
έχουν πολύ µεγάλη πιθανότητα να βγαίνουν, ενώ 
οι 6 πίκες θα «πληρώνουν» από 300 έως 800 και 
σπάνια 1100. Ο «ισολογισµός» νοµίζω είναι υπέρ 
του... συνετού πάσο.
Κανναβός: Πάσο. Οι αντίπαλοι αγόρασαν 6 κού-
πες σε πίεση. Έχουµε αρκετές αµυντικές αξίες και 
το πιθανότερο είναι να µπουν µέσα στις 6 κούπες. 
Ενώ αν βγάζουν 6 κούπες, εµείς µάλλον θα πληρώ-
νουµε 800 µε 1100 στις 6 πίκες. Είναι πολύ αµφί-
βολη αξία το σόλο κούπα, ίσως είναι απέναντι από 
σόλο άντε 2φυλλο.
Σκουλαρίκης: Πάσο. Πολύ δύσκολο πρόβληµα. 
Με τις πιθανότητες µάλλον θα πάω 3 µέσα στο 
σοβέτο (-500), µε κάποιες περιπτώσεις για 300 
αλλά και για 800. Αν δίνω 800 µάλλον µου βγάζουν 
σλεµ, όµως στις άλλες δύο περιπτώσεις µπορεί να 
µη µου βγάζουν (κυρίως λόγω του 10 καρό). Η 
αγορά είναι στο σκοτάδι, και αφού οι αντίπαλοι 

είναι στην πρώτη λέω να δοκιµάσω την τύχη µου.
Χαζηράκης: Πάσο. Μάλλον έπρεπε να πασάρου-
µε τις 5 κούπες. Όταν αγοράσαµε 5 πίκες πιστεύα-
µε πως δεν θα αγοραστούν οι 6 κούπες γιατί δεν 
βγαίνουν. Τώρα που αγοράστηκαν τι άλλαξε;

Πρόβληµα 3

Από τους ίδιους αγώνες ήταν και το πρόβληµα αυτό 
που µπορείτε επίσης να βρείτε στο «µια διανοµή, µια 
ιστορία». Το γεγονός ότι είµαστε στη δεύτερη και ο 
αγώνας είναι οµάδες οδήγησε φυσιολογικά τους 
περισσότερους στο overbid 3$ που όµως οδηγεί σε 
ένα συµβόλαιο µε ελάχιστες πιθανότητες επιτυχίας. 
Στη συγκεκριµένη διανοµή βγαίνει, µε τη φυσική 
αντάµ, προς δικαίωση των τολµηρών. Ποιος είπε ότι 
το αγωνιστικό Μπριτζ δεν έχει καθόλου τύχη; 
Κανναβός: 3$. ∆εν φαίνεται αποδοτικό ένα 
κοντρ. Πρέπει να προσπαθήσουµε καλύτερα για 
µία µανς σε κούπες. Ε, αν µας πει ο συµπαίκτης 
κάνα 3 πίκες (µη έχοντας φιτ στις κούπες) θα πού-
µε 3ΝΤ (τα οποία δεν φαίνονται εύκολα).
Βλαχάκη: 3$. 2 ΧΑ θα έλεγα αν µου άρεσαν όλες 
οι πιθανές εξωτερικές αξίες.
∆ιονυσόπουλος: 3$. Στη δεύτερη έχει ανοίξει ο 
σύντροφος, νοµίζω ότι αξίζει το ρίσκο.
Καραµανλής Μ.: 3$. Ο δικός µας άνοιξε στη 
δεύτερη θέση στην δεύτερη µανς, Αυτό µας δίνει 
το δικαίωµα να θεωρήσουµε ότι τα φύλλα του 
άξονα µας αξίζουν κάτι κοντά στην µάνς οπότε και 
θεωρούµε φόρσινγκ το χέρι χωρίς τύψεις και προ-
χωρούµε µε την ποιό περιγραφική αγορά η οποία 
είναι προφανώς να δείξουµε τις κούπες µας. 
Σαπουνάκης: 3$. Ο σύντροφος µπορεί να είναι 
κοντός στην πίκα και να έχει φιτ κούπα.

 Αγορά Βαθµοί Ψήφοι Αναγν.%

3$ 10 11 44%

2ΧΑ 8 3 44%

κοντρ 6  11%
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Σκουλαρίκης: 3$. Αυτό έχω, αυτό αγοράζω. Και 
µάλιστα έχοντας και δίφυλλο φιτ καρό.
Παπακυριακόπουλος: 3$. Ελπίζω ο συµπαί-
κτης να φύγει στις 3# εάν δεν έχει φιτ, οπότε θα 
δοκιµάσω το 3ΧΑ.
Το 3ΧΑ είναι άλλο ένα πιθανό τελικό συµβόλαιο. 
Άλλωστε το 3$ µπορούµε να το αγοράσουµε, τις 
περισσότερες φορές, και µετά το ρελέ 2ΧΑ: 
Αθανασιάδης: 2ΧΑ. Το φιτ στην κούπα είναι το 
κυρίαρχο ζητούµενο, αλλά υπάρχει τρόπος να το 
µάθουµε, χωρίς να κινδυνεύουµε, αν δεν υπάρχει; 
Προς το παρόν αρκούµαι στο σύστηµα. Αν ακούσω 
3& ή 3^ θα δοκιµάσω 3$. Αν ακούσω 3$ και 
αυτό δηλώνει τον $Α και όχι κάποιο σόλο ή σικάν, 
θα δοκιµάσω 3ΧΑ, µε όλες τις αδυναµίες και το ρί-
σκο που µπορεί  να περιέχει η απόφαση αυτή.
Χαζηράκης: 2ΧΑ. Ίσως υπάρχει µανς στις κούπες 
ενώ τα 3 καρά δεν φαίνεται να κινδυνεύουν. 
Προκοπίου: 2ΧΑ. Ο συµπαίκτης µου µίλησε στη 
δεύτερη µανς, στη δεύτερη θέση. Οφείλει να είναι 
τυπικός και ίσως ενισχυµένος. AQxxxx µε Ρήγα 
απέξω δεν είναι πια ιδανικό φύλλο αλλά αναµε-
νόµενο. Με το φαινοµενικά άχρηστο 2ΝΤ αν µάθω 
απέναντι το &Κ τότε µετράω 9 λεβέ στα χωρίς 
ατού. Φυσικά δεν αποκλείεται ένα 6-3 φιτ στις κού-
πες αλλά εδώ θα πάω κόντρα στην πλειοψηφία.

Πρόβληµα 4

Γνωστή περίπτωση, όπου ο συµπαίκτης κοντράρει 
σε ένα όχι πολύ υψηλό επίπεδο ενώ εµείς έχουµε 
εντελώς ακατάλληλο χέρι για άµυνα. Αν και η πλειο-
ψηφία των αναγνωστών πειθάρχησε στην απόφαση 
του συµπαίκτη, οι περισσότεροι στο πάνελ προτίµη-
σαν να φύγουν κυρίως γιατί υπάρχει άλλη σοβαρή 
εναλλακτική, που είναι και µανς.  
Σαπουνάκης: 3ΧΑ. Το χέρι µου µπορεί να µην έχει 
καµία αµυντική αξία, προσφέρει όµως 7 µπάζες.
Ρούσσος: 3ΧΑ. µε σίγουρο σόλο καρό στον µόρτο 
το +600 µοιάζει πιθανότερο από το +200 ή +500. 

Κανναβός: 3ΧΑ. Όσο τιµωρίας να είναι το κοντρ, 
πολύ κρύο να πούµε πάσο µε σικάν και 7 άκοπα 
καρό. Τα παίζει βέβαια το λάθος χέρι αλλά καλύ-
τερη άλλη µανς δεν φαίνεται. Το δυνατό χέρι είναι 
αριστερά µας, οπότε έχουµε πολλές ελπίδες να τα 
βγάλουµε.
Καραµανλής Φ. 3ΧΑ. Μηδέν άµυνα και αν δεν 
βρω σικάν καρό στον συµπαίκτη µάλλον θα βγάλω 
3ΧΑ. 
Αθανασιάδης: 3ΧΑ. Ευελπιστώντας ότι ο σύντρο-
φος έχει µικρό καρό για επικοινωνία µε το χέρι 
µου.
Προκοπίου: 3ΧΑ. Φυσικά δεν πρόκειται να µείνω. 
Ελπίζω ο συµπαίκτης µου να έχει καρό να κατέβει.
Αυτός πραγµατικά είναι ο µόνος λόγος να µας κάνει 
διστακτικούς στην -κατά τα άλλα- µάλλον προφανή 
αγορά. 
∆ιονυσόπουλος: 3ΧΑ. Με τέτοιο επιθετικό χέρι 
και σικάν πίκα δεν διανοούµαι να µείνω στο κοντρ. 
Ένα κράτηµα και έναν Άσο ζητάω από τον συµπαί-
κτη για να έχω 9 εύκολες λεβέ στα χωρίς ατού.
Χαζηράκης: 3ΧΑ. Ο σύντροφος δεν ξέρει τα 7 
πολύ καλά καρά και νοµίζει ότι έχουµε κάποια 
άµυνα.
Εδώ διαφωνώ απόλυτα. Τα -6 τουλάχιστον- πολύ 
καλά καρά και την λίγη άµυνα τα έχουµε ήδη δείξει 
µε την τελευταία αγορά µας.
∆εληµπαλταδάκης: Πάσο. Το πάσο του συµπαί-
κτη µας είναι φόρσινγκ συνεπώς το κοντρ του είναι 
τιµωρίας, άρα πασάρουµε. Μας απασχολεί έντονα 
η επιθετική φύση του χεριού µας, αλλά αυτό δεν το 
έχουµε πει απλά, το έχουµε φωνάξει ήδη.
Γούναλης Σ. (αναγν.) Πάσο. Φαίνεται ότι ο συ-
µπαίκτης µας έχει αρκετές και καλές πίκες. Αν δεν 
έχει ούτε ένα καρό, το 3ΧΑ είναι καταστροφή. Οπό-
τε, το αφήνουµε εκεί.
Καραµανλής Μ.: Πάσο. Στον συµπαίκτη έχουµε 
δείξει πολύ επιθετικό χέρι µε τουλάχιστον εξά-
φυλλο πολύ καλό χρώµα, δηλαδή πάνω κάτω 
αυτό που έχουµε. Το σικάν δεν µας αρέσει αλλά ο 
συµπαίκτης έκανε την επιλογή του και οφείλουµε 
να την σεβαστούµε. 
Βλαχάκη:  Πάσο. Σ’ αυτή την αγορά αν φύγω από 
το κοντρ του συµπαίκτη νοµίζω ότι είναι τουλάχι-
στον προσβλητικό. Ένα τέτοιο χέρι πρέπει να περι-
µένει από µένα ο συµπαίκτης. 
Σκουλαρίκης: Πάσο. Λοιπόν, αν φύγω θα πρέπει 
να φύγω και από την Ελλάδα. Αν πάλι µείνω και µου 
τα βγάλουν θα πρέπει να φύγει από την Ελλάδα ο 
συµπαίκτης. Επειδή µου αρέσει η χώρα που ζω...
Νοµίζω ότι είσαι υπερβολικός. Άλλωστε δεν φεύγου-
µε για να παίξουµε µερικό σκορ.
Παπακυριακόπουλος: πάσο. Εδώ είναι θέµα 
εµπιστοσύνης στον συµπαίκτη, η λογική αγορά εί-
ναι πάσο αλλά πολύ εύκολα προτείνονται τα 3ΧΑ.

# - 
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^ AKQJ763 
& J52
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∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος

1^ κοντρ σιρκόντρ 1#
3^ 3# κοντρ πάσο
;

ÏìÜäåò – üëïé óôç äåýôåñç

 Αγορά Βαθµοί Ψήφοι Αναγν.%
 3ΧΑ 10 9 22%
 πάσο 8 5 61%
 5^ 6  11%
 4^ 6  6%

Η επαναδήλωση του συµπαίκτη µας οριοθετεί το 
χέρι του στο µάξιµουµ των 18 πόντων οµαλής κατα-
νοµής (µε 5-4 και 18π. ο συµπαίκτης µας κανονικά 
πηδάει στις 2#).  Συνεπώς η µανς είναι αρκετά 
απίθανη και από τη στιγµή που έχουµε βρει ικανο-
ποιητικό φιτ για χαµηλού επιπέδου συµβόλαιο το 
καλύτερο είναι να πασάρουµε. Προσωπικά, εάν µε το 
πιστόλι στον κρόταφο θα έπρεπε να αγοράσω κάτι 
θα επέλεγα τις 2# αφού ένα συµβόλαιο (η µανς αν 
ο συµπαίκτης είναι πολύ δυνατός) στο 4-3 φαίνεται, 
µε το χέρι µας, πιο εύκολο από τα ΧΑ. 
Κανναβός: Πάσο. ∆ύσκολο µετά τη εξέλιξη της 
αγοράς να έχουµε µανς (δεν έκανε jump ο συ-
µπαίκτης). Ο Συµπαίκτης έχει το πολύ 17 π. και δεν 
φαίνεται κανένα φιτ. Άρα µένουµε χαµηλά.
Π. Αγγελόπουλος (αναγν.). Πάσο. Χωρίς καλή 
επαναδήλωση και µε τον κίνδυνο του misfit, είναι
προτιµότερο να παίξουµε όσο το δυνατόν χαµηλό-
τερα.
∆εληµπαλταδάκης: Πάσο. Η πιθανότητα για 
µανς είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Ακόµα και στην 
σπάνια περίπτωση που ο συµπαίκτης έχει το µάξι-
µουµ της αγοράς του, γύρω στους 17 πόντους, θα 
µιλάµε για µια µανς των 24 πόντων µε µισφίτ στο 
κύριο του χρώµα.
Προκοπίου: Πάσο. Αν πω 2$ θα βρω απέναντι 
σόλο ενώ αν περάσω πάσο θα βρω τρίφυλλο. Κα-
νείς δε µπορεί να τα βάλει µε το Μέρφι…
Παπακυριακόπουλος: Πάσο. ∆ύσκολα χάνω 
µανς και µπορεί να είναι από τις τελευταίες ευκαι-
ρίες να γράψω στον άξονα.
Σαπουνάκης: Πάσο. ∆ύσκολα να έχω µανς. Αν 
αγοράσω µπορεί να µπλέξω.
Χαζηράκης: Πάσο. Η µια πίκα µάλλον γράφει 
στον άξονα µας ενώ αν συνεχίσουµε ενδέχεται να 
βρεθούµε σε ένα συµβόλαιο που δεν βγαίνει.
Καρατζά Ε. (αναγν.) Πάσο. ∆ύσκολο χέρι, δεν 

Πρόβληµα 5

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος 
 πάσο 1& πάσο
1$ πάσο 1# πάσο
; 
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ÏìÜäåò – üëïé óôç äåýôåñç

# Q42 
$ J10865 
^ KJ1074 
& -

 Αγορά Βαθµοί Ψήφοι Αναγν.%
 πάσο 10 8 39%
 2# 8 4 11%
 1ΧΑ 7 2 11%
 2$ 6  28%
 2^ 6  11%
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∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος

  1& 1$
1# 2$ 3& πάσο
3$ πάσο 3# πάσο 
; 

Πρόβληµα 6

# 93 
$ Q6 
^ A63 
& AK10752
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A∆

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος 
   1$ 
2& πάσο 2#* πάσο
;

ÏìÜäåò – üëïé óôçí ðñþôç

# AQJ10843 
$ AQ5 
^ K95 
& -
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N
A∆

Æåýãç – üëïé óôçí ðñþôç

* 5+# 8-11 π., όχι φόρσινγκ

ελπίζω σε πολλά…Αν πάλι µπουν οι άλλοι στην 
αγορά, την έχουν πατήσει.
Καραµανλής Μ.: 2#. Το να επαναδηλώσω τον 
βαλέ δέκα πεντάφυλλο στο πάρα πολύ πιθανό 
σόλο του συµπαίκτη δεν µε ενθουσιάζει...Χωρίς 
κάποια σύµβαση που να “κολλάει” στην συγκεκρι-
µένη κατάσταση όπως πχ το two way check back 
η οποία να µας δίνει την δυνατότητα να διερευνή-
σουµε περισσότερο την κατάσταση θα προτιµήσω 
το σίγουρο 4-3 φιτ ελπίζοντας σε πολλές τσάκες ή 
µπάζες από τα καρά.
Σκουλαρίκης: 2#. Κανείς δεν είναι τέλειος. Ελπί-
ζω µόνο να έχει 4φυλλο πίκα ο συµπαίκτης.
Από τις άλλες αγορές το 2$ δεν µπορούµε να το 
αγοράσουµε µε τέτοιο χρώµα, όταν ο συµπαίκτης 
µας έχει αγοράσει 2 άλλα χρώµατα ενώ το 2^ είναι 
4ο χρώµα και δείχνει δύναµη. Άρα µένει µόνο το: 
∆ιονυσόπουλος: 1ΧΑ. Υποθέτω  ότι δεν θα έχω 
πολύ µεγάλη παρέα σε αυτή την απάντηση, όµως 
η εναλλακτική αγορά 2 πίκες (που ήταν η αρχική 
σκέψη) έχει  πολλά µειονεκτήµατα. Το κυριότερο 
είναι ότι η περισσότερη δύναµη µου είναι εκεί που 
ο συµπαίκτης ποτέ δεν θα µάθει ή – και – δεν θα 
µπορέσει να αξιοποιήσει.
Ρούσσος: 1ΧΑ.  Με το πάσο κινδυνεύω να βρω 
τον σύντροφο µε 19π. ενώ σε όλες τις άλλες αγορές 
το µισφίτ παραµονεύει.

Πρόβληµα 6

Οριακό χέρι επίσης, αφού η αγορά του συµπαίκτη 
δεν είναι φόρσινγκ, είναι όµως εποικοδοµητική 
και δείχνει 8-11 πόντους. Στην περίπτωση αυτή 
έχουµε κάποιες καλές αξίες και παρά τη µη ύπαρ-
ξη φιτ στις πίκες και το όχι ιδιαίτερα ισχυρό -για 
παρεµβολή στο επίπεδο 2- χέρι µας, η µανς δεν 
αποκλείεται καθόλου και ίσως πρέπει να κάνουµε 
µια προσπάθεια, παρότι είµαστε στην πρώτη µανς.   

 Αγορά Βαθµοί Ψήφοι Αναγν.%
 πάσο 10 7 50%
 3& 8 4 17%
 3$ 8 2 22%
 3# 6 1 11%

Πάνελ και αναγνώστες µοιράστηκαν ακριβώς µε-
ταξύ του πάσο –από τη µια µεριά- και των άλλων 
αγορών –από την άλλη.
Σκουλαρίκης: Πάσο. Μανς µάλλον δεν έχουµε, 
και πάντως δεν µπορώ να τη διερευνήσω. Η $Q 
δεν µετράει, άρα µε ελαφρά τη καρδία (πρώτη 
µανς άλλωστε) πάω να γράψω ταπεινά από τη 
µεριά µου.
Παπακυριακόπουλος: Πάσο. Έχω µια καλή 
παρεµβολή και τίποτα παραπάνω, δεν µπλέκω 
σε περιπέτειες.
Βλαχάκη: Πάσο. ∆εν νοµίζω ότι έχω να προ-
σθέσω κάτι στην αγορά µε την ντάµα δίφυλλη 
κούπα. Με 5φυλλο πίκα και ονέρ στο σπαθί θα 
αγόραζε 2 κούπες.
Σαπουνάκης: Πάσο. ∆εν έχω φιτ, ούτε παραπά-
νω από την πρώτη µου αγορά.
Καραµανλής Μ.: Πάσο. Η αλήθεια είναι ότι δεν 
βλέπω το πρόβληµα...Να πάµε εθελοντές στο 
τρίτο επίπεδο θα ήταν τραγικό εκτός και αν έχου-
µε πάρει µάτι ότι κάτι περίεργο τρέχει στις πίκες 
και οτιδήποτε άλλο απλά “δεν υπάρχει”.
∆εληµπαλταδάκης: Πάσο. Μήπως έχουµε πάλι 
δαίµονα του τυπογραφείου;
Χα χα, όχι βέβαια. Το πρόβληµα είναι από ξένο 
διαγωνισµό αγορών. Όσοι αγοράζουν 3& δεν το 
κάνουν απαραίτητα για να διορθώσουν το συµ-
βόλαιο:
Χαζηράκης: 3&. Αν έχει καλές πίκες ο σύντρο-
φος ίσως βγάζει 4 πίκες, ίσως βγαίνουν και 3ΧΑ 
µε τα κατάλληλα φύλλα. Αν δεν έχει τίποτα τα 3& 
και οι 3# παίζονται µε κάποια ασφάλεια.
Καραµανλής Φ.  3&. Ο δικός µου µε τα κατάλ-
ληλα φύλλα βγάζει 3ΧΑ. Επίσης οι 2# δεν είναι 
σίγουρα καλύτερο συµβόλαιο από τα 3&.
Αθανασιάδης: 3&. Παρά το γεγονός ότι η $Q 
δεν µοιάζει για ιδιαίτερη αξία, ποτέ δεν ξέρεις 
ποια ονέρ µπορεί να έχει ο σύντροφος. Ας δείξω 
τα µακριά σπαθιά και το κάτι πααραπάνω και ας 
αποφασίσει εκείνος για τη συνέχεια.
Ιωαννίδου Ε. (αναγν.). 3&. Αξίζει να προσπα-
θήσω, αν είναι µάξιµουµ µπορεί να έχουµε µάνς, 
έστω και οριακή.
Προκοπίου: 3&. Μάλλον οι πίκες είναι εξά-
φυλλες, συνήθως όµως υπάρχει και µια µικρή 
υποστήριξη στην παρεµβολή µου. Το ότι το φιτ 
πίκα δεν είναι σίγουρο σε συνάρτηση µε το ότι 
βρισκόµαστε στην πρώτη µανς µάλλον γέρνει 
την πλάστιγγα προς το να πάει κανείς µε τα κάτω, 
λέγοντας πάσο ή 3&.
Ενώ υπάρχουν και οι πιο άµεσες προσπάθειες για 
µανς: 
Ρούσσος: 3$.  δεν είναι τόσο δύσκολο να κρα-
τάει ο σύντροφος Jxx στην κούπα και την &Q.
Κανναβός: 3$. ∆ύσκολη απόφαση. Το πάσο 
επίσης φαίνεται καλό αλλά νοµίζω αξίζει να ρι-

σκάρουµε λίγο για ένα πολύ πιθανό 3ΝΤ.
Θα προτιµούσα η $Q να είναι σπαθί, αλλά...
Καρατζά Ε. (αναγν.): 3$. Οφείλω να κάνω µια 
προσπάθεια για µανς, µε το ωραίο χέρι µου. Αν 
ακούσω 3 πίκες, πασάρω.
∆ιονυσόπουλος: 3#. Ως συνήθως τίποτα δεν 
έρχεται µε εγγυήσεις, όµως απέναντι σε π.χ. 
QJ10xxx, K10x, Kx, xx θέλω να παίξω µανς.

Πρόβληµα 7

Να που πλειοψήφησε, ακόµα και στο πάνελ, αγορά 
4ΧΑ (Roman key card Blackwood) µε σικάν! Εδώ 
πάντως η δικαιολογία είναι ότι πρόκειται για εξαί-
ρεση καθώς ψάχνουµε το µεγάλο σλεµ και ο Άσος, 
ακόµα και στο σικάν µας, θα µας είναι µάλλον χρή-
σιµος. Παρ΄ όλα αυτά προσωπικά θα προτιµούσα 
την αγορά 4& που σαφώς είναι κιουµπίντ. 
Προκοπίου: 4ΧΑ. Καθώς ο ̂ Κ είναι προστατευ-
µένος, ακόµα και ο &Α θα µου είναι χρήσιµος. Το 
free bid του συµπαίκτη µού επιτρέπει να είµαι 
αρκετά αισιόδοξος. Αν µάθω µάλιστα 3 Άσους 
απέχω ελάχιστα πια από το µεγάλο σλεµ.
∆εληµπαλταδάκης: 4ΧΑ. Πολλοί θα σνοµπά-
ρουν την αγορά αυτή λόγω του σικάν, αλλά δεν 
βλέπω πως µπορεί να µε βλάψουν οι πληροφορί-
ες που θα πάρω. Άν µάθω 3 keycard θα πάω 7#. 
Άν µάθω 2 keycard θα σκεφτώ µεταξύ 6# και 
6ΧΑ (λόγω ζευγών), καταλήγωντας στις 6#. Αν 
µάθω 1 keycard θα σκεφτώ µεταξύ 5 και 6# κα-
ταλήγοντας στις 5. Αν προτιµήσω την προσέγγι-
ση µε κιου µπιντ και µάθω κάποια συγκεκριµένα 
keycard, δεν βλέπω αυτό να αλλάζει την τελική 
µου απόφαση ενώ, αντίθετα θα έχω αβεβαιότητα 
για τον συνολικό αριθµό των keycard.
Παπακυριακόπουλος: 4ΧΑ. θα ρωτήσω άσ-

 Αγορά Βαθµοί Ψήφοι Αναγν.%
 4ΧΑ 10 5 28%
 4& 9 4 22%
 4$ 8 2 22%
 4^ 8 2 6%
 5& 7 1 6%
 5# 6  6%
 4# 6  6%
 6# 6  6%
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σους παρόλο το σικαν, φοβάµαι πολύ µήπως 
χάνω τα 7 µε ένα χέρι  Κx xx Axx AQJ10xx   (εάν 
πάρω 3 άσσους θα πάω GRAND)
Βρούστης: 4ΧΑ. Αν µπορούσα να έλεγα 5& 
exclusion θα το έλεγα τώρα. Όλες οι άλλες αγορές 
µου φαίνονται λάθος, οπότε µε το 4ΧΑ αν µάθω και 
τους 3 άσους θα πάω 7, µε δυο 6.
Αθανασιάδης: 4&. Κιου µπιντ είναι µετά το φιτ 
που έδωσε στις πίκες και περιµένω να ακούσω 4^ 
για να αρχίσω να ψάχνω για το µεγάλο σλεµ. ∆εν 
µας διαφεύγει ότι ο σύντροφος είπε 3& χωρίς να 
τον υποχρεώσει κανείς, άρα έχει κάτι παραπάνω 
από το ελάχιστο άνοιγµα.
Ρούσσος: 4&. έτσι  κι  έτσι θα  πάω  6#  τουλά-
χιστον,   γιατί  πρώτα  να  µην  προκαλέσω cue-bid 
στα ^, αν υπάρχει;
Σαπουνάκης: 4&. ∆εν συνηθίζω να κιουµπιντά-
ρω το χρώµα του συντρόφου µε σικάν, αλλά εδώ 
πρέπει να µάθω επειγόντως αν έχει τον άσσο καρό.
Χαζηράκης: 4&. Για να κάνει q bid o σύντροφος 
τον άσσο καρό. Μάλλον 6 πίκες θα παίξουµε αλλά 
αν λείπει ο άσσος καρό και ο ρήγας πίκα το σλεµ 
είναι 50%
Πολλοί πάντως φοβούνται το πρώτο κιουµπίντ στο 
καλό χρώµα του συµπαίκτη:
Βλαχάκη: 4$. Πρέπει να οδηγήσω τον συµπαίκτη 
να κάνει κιουµπίντ µε προτεραιότητα στο καρό 
αλλά και τα καλά σπαθιά µε τον Κ ατού µου κάνουν.
∆ιονυσόπουλος: 4$. Όχι 4 σπαθιά, για αποφυγή 
παρεξηγήσεων. Οµολογώ ότι στο τραπέζι θα αγό-
ραζα 6 πίκες.
Κανναβός: 4^. Θα δοκιµάσουµε µια προσπάθεια 
για σλεµ. Αν ακούσουµε 4 πίκες το σλεµ θα είναι 
πολύ αβέβαιο. Αλλά πάλι θα συνεχίσουµε!!!
Υπάρχει όµως και µια πολύ πιο παρεξηγήσιµη και 
επίφοβη αγορά: 
Καραµανλής Μ.: 5&. Μάλλον είναι θέµα άσσων 
πια και αφού δεν µας ενδιαφέρει αυτός στα σπαθιά 
περνάµε το µήνυµα στο συµπαίκτη ώστε να µας 
δώσει τις πληροφορίες που χρειαζόµαστε για να 
αποφασίσουµε αν θα πάµε µικρό ή µεγάλο σλέµ.
Πουρναράς Τ. (αναγν.): 5&. Exclusion Blackwood: 
έχω όρεξη για τσακωµό.

Αφήνω τον Αλέκο Αθανασιάδη να σας περιγράψει 
την περίφηµη αυτή περίπτωση από τον τελικό του  
πρόσφατου Bermuda Bowl (θα δούµε όλη την δια-
νοµή στο επόµενο τεύχος): 

Αθανασιάδης: &Κ Παρακολούθησα τη διανοµή 
ζωντανά στο ΒΒΟ και σας διαβεβαιώνω ότι για πε-
ρισσότερο  από 20 λεπτά οι σχολιαστές επέµειναν 
και συζητούσαν για τη σηµασία του κοντρ στις 6$, 
σαν υπόδειξη αντάµ, αγνοώντας µάλιστα και τη δι-
ανοµή που παιζόταν τη στιγµή εκείνη.

Κάποιοι υποστήριξαν ότι το κοντρ στα 5^ έχει ήδη 
δείξει την έξοδο και το τελικό κοντρ είναι για µεγα-
λύτερη τιµωρία, ενώ οι περισσότεροι υποστήριξαν 
ότι το τελικό κοντρ αναιρεί την υποδειγµένη ήδη 
έξοδο καρό. Κάποιοι µάλιστα ανατρέχοντας στα 
βιβλία, βρήκαν ένα του 1960 (!) όπου περιέχεται 
παρόµοιο παράδειγµα. Τελικά ο συνδυασµός στα 
σπαθιά είναι τόσο προκλητικός, που ούτε ο Lauria 
µπόρεσε να αντισταθεί στο να βγει τον &Κ. Οι 
αντίπαλοι έγραψαν 1210 και όλοι έµειναν να συζη-
τούν το χέρι και στο τι θα συνέβαινε αν ο Versace 
είχε πει πάσο στις 6$.

Αγγελόπουλος Π. (αναγν.) &Κ. Πολλά κοντρ 
έδωσε ο σύντροφος και νοµίζω ότι το ένα αναιρεί 
το άλλο...

∆ιονυσόπουλος: &Κ. Άραγε τι έννοια έχει το 
κοντρ στις 6$ ύστερα από το κοντρ στα 5^; Αναι-
ρεί την προτροπή για αντάµ καρό, ή απλά δηλώνει 
ότι «όπως και να έχει τους βάζω µέσα»; Ειλικρινά 
δεν είµαι σίγουρος και βγαίνω τη φυσική µου 
αντάµ, έτοιµος αν χρειαστεί να απολογηθώ στον 
συµπαίκτη.

Προκοπίου: &Κ. … Σε µια περίεργη αγορά σε 
ποιον να πρωτοδείξω εµπιστοσύνη; Σε όλους. Αν 
τα 5^ είναι slam try και ο Νότος αποδέχεται παρά 
το κοντρ της Ανατολής (ή µήπως εξαιτίας του;) 
τότε ίσως το κοντρ να δείχνει σικάν και ο εκτελε-
στής να κρατάει AQ. Γιατί να δώσω να κόψει η Ανα-
τολή µια δική µου µπάζα πιθανά µε την από ατού 
της; Το κοντρ στα καρά είναι προτροπή για αντάµ, 
όχι υποχρέωση. Αυτό θα απαντήσω στο συµπαίκτη 
µου αν στο τέλος µε ρωτήσει ειρωνικά «δεν είχες 
καρό να βγεις σύντροφε»;

Σαπουνάκης: Κ&. Ο σύντροφος µπορεί να κόβει 
σπαθί αφού έχει πίκες και καρά.

Παπακυριακόπουλος: &Κ. Εάν ο συµπαίκτης 
ήθελε καρό θα έλεγε πάσο στις 6$ µετά το κοντρ 
στα 5^!

Προσθέτω την άποψή µου και την ψήφο µου στις 
παραπάνω απαντήσεις. Να σηµειωθεί ότι για 2η 

φορά στο τεύχος αυτό υπήρξε ισοψηφία 7-7 στις 
απαντήσεις του πάνελ. 

Βλαχάκη: Καρό. Ο εκτελεστής έχει κοντρόλ πίκα 
και ίσως και διπλό. Αν ο συµπαίκτης έχει σικάν 
σπαθί µπορεί να χάνω καµιά λεβέ αν και πιστεύω 
ότι µε την αντάµ καρό θα κοπούν επικοινωνίες.

Καραµανλής Μ.: καρό (το 2). Αναρωτιέµαι σε 
ποια θέση απ’ όλες κάθεται ο λαγός του Mollo. Χω-
ρίς αυτή την πολύτιµη πληροφορία θα αναγκαστώ 
να βγω εκεί που µου υπέδειξε ο συµπαίκτης µιας 
και τα σπαθιά δεν φαίνεται να χρειάζεται να βια-
στούµε να τα πάρουµε.

Κανναβός: 2^. Το κοντρ στα 5 καρό είναι υπό-
δειξη αντάµ. Τώρα γιατί κοντρ και στις 6 κούπες;; 
Μάλλον για να εισπράξουµε, δεν ακυρώνει νοµίζω 
τίποτα το 2ο κοντρ. Και µάλιστα βγαίνουµε το 2 
καρό (ότι θέλουµε γύρισµα σπαθί) µη γίνει και 
κάνα γύρισµα από κάνα Α πίκα (Αν και αυτόν τον 
έχουν µάλλον οι αντίπαλοι).

Σκουλαρίκης: Μικρό καρό. Απλώς θα πω την 
(πολύ εγκυρότερη από τη δική µου) γνώµη του 
Rodwell από το περιοδικό της Αµερικανικής Οµο-
σπονδίας. Επειδή η δεύτερη αγορά ∆ΕΝ αναιρεί 
την πρώτη, το κοντρ είναι απλώς “business”, δη-
λαδή να πάρουµε όσο πιο πολλά γίνεται. Βέβαια, 
δεν θα ήθελα να είµαι στη θέση του Hamman ή 
του Lauria, καθώς η αντάµ σπαθί µοιάζει τόσο µα 
τόσο ελκυστική - και είναι τόσο µα τόσο καταστρο-
φική... 

Η αγορά δεν πήγε ακριβώς ίδια και στα 2 τραπέζια 
παρότι και στα 2 η Ανατολή κοντράρισε τόσο τα καρά 
όσο και το τελικό συµβόλαιο. Όπως πήγε η αγορά στο 
πρόβληµα του διαγωνισµού το κοντρ δεν µπορεί να 
είναι “business” και θεωρητικά (νοµίζω κατά τον ίδιο 
τον Lightner, που εφεύρε τη σύµβαση) το 2ο κοντρ 
αναιρεί το 1ο. 

Μετά από έντονο συναγωνισµό, σε ένα δύσκολο 
και ενδιαφέρον σετ, την πρώτη θέση ανάµεσα 
στους αναγνώστες κέρδισε η Ναταλία Γκούµα, πε-
τυχαίνοντας 74 βαθµούς στους 80. Θα την έχουµε 
µαζί µας στο πάνελ στο επόµενο τεύχος. Οι  πρώτοι 
10 του 56ου διαγωνισµού: 

1) Γκούµα Ν. 74 β

2/3/4/5) Αγγελόπουλος Π.,

 Καρατζά Ε., 72 β

 Λικαρτσής Α., 

 Χαζηράκης Μ.  

6/7) Κουκουσέλης Α., 
 Τσαπίνος Γ.  71 β

8/9/10) Κιαρούτζι Φ., 
 Λατουσάκης Ν., 
 Πουρναράς Τ.  69 β

Πρόβληµα 8

 Αγορά Βαθµοί Ψήφοι Αναγν.%
σπαθί 10 7 39%
καρό 9 7 61%

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος
   1$
κοντρ 3&* 4# πάσο
πάσο 5^ κοντρ 6$
πάσο πάσο κοντρ Όλοι πάσο

# Q752 
$ - 
^ KJ432 
& KQJ3

B

N
A∆

ÏìÜäåò – ÁÄ óôç Äåýôåñç

* φόρσινγκ µανς µε 4φυλλο+ φιτ κούπα
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Πρόβληµα 1

# Q853 
$ K32 
^ 10873 
& A8

B

N
A∆

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος

  1^ 1# 
1XA 2# 3$ πάσο
;

Πρόβληµα 2

# AQ108 
$ A 
^ QJ932 
& K102

B

N
A∆

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος

1^ πάσο 1$ πάσο

1# πάσο 3^* πάσο

;

ÏìÜäåò – üëïé óôç äåýôåñçÏìÜäåò – üëïé óôçí ðñþôç

Οι απαντήσεις σας στον διαγωνι-
σµό µπορούν να στέλνονται, µε 

φαξ στην ΕΟΜ (210 7480.403) ή µε 
email: magazine@hellasbridge.org και 
press@hellasbridge.org ή µέσω της ιστο-
σελίδας της EOM (www.hellasbridge.org), 
όπου µπορείτε να γράφετε απευθείας και 
τα σχόλιά σας. Υπάρχει σύνδεση (link) και 
στο site του ΟΠΑΦ (www.opaf.org).

Ôé áíôÜì êÜíåôå ìå ôï ðáñáðÜíù ÷Ýñé;

* προτασιακό

Πάνελ 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Αθανασιάδης Α. 3ΧΑ 6# 2ΧΑ 3ΧΑ πάσο 3& 4& &Κ
2 Βλαχάκη Μ. 3& πάσο 3$ πάσο 2# πάσο 4$ ^χ
3 Βρούστης Β. 3XA 6# 3$ 3XA πάσο πάσο 4ΧΑ ^χ
4 ∆εληµπαλταδάκης Ν. κοντρ πάσο 3$ πάσο πάσο πάσο 4ΧΑ ^2
5 ∆ιονυσόπουλος ∆. κοντρ πάσο 3$ 3ΧΑ 1ΧΑ 3# 4$ &Κ
6 Καραµανλής Μ. κοντρ 6# 3$ πάσο 2# πάσο 5& ^2
7 Καραµανλής Φ. κοντρ πάσο 3$ 3ΧΑ 2# 3& 4^ ^2
8 Κανναβός Π. πάσο πάσο 3$ 3ΧΑ πάσο 3$ 4^ ^2
9 Παπακυριακόπουλος Γ. 3XA 6# 3$ πάσο πάσο πάσο 4ΧΑ &Κ

10 Προκοπίου Γ. κοντρ 6# 2ΧΑ 3ΧΑ πάσο 3& 4ΧΑ &Κ
11 Ρούσσος Γ. 2# 6# 3$ 3XA 1XA 3$ 4& &K
12 Σαπουνάκης Α. πάσο 6# 3$ 3ΧΑ πάσο πάσο 4& &Κ
13 Σκουλαρίκης Φ. πάσο πάσο 3$ πάσο 2# πάσο 4ΧΑ ^χ
14 Χαζηράκης Μ. 2# πάσο 2ΧΑ 3ΧΑ πάσο 3& 4& &
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Πρόβληµα 3

# - 
$ ΚJ98754 
^ AQ98 
& K4

B

N
A∆

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

ÏìÜäåò – A-Ä óôçí äåýôåñç

Προτασιακό µε 4 τουλάχιστον καρά 

Πρόβληµα 4

# J972 
$ - 
^ AQJ9872 
& KJ

B

N
A∆

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος
   1& 
1^ 1$ πάσο 3$
;

ÏìÜäåò – A-Ä óôçí äåýôåñç

Πρόβληµα 5

# KQ97 
$ 2 
^ A74 
& QJ843

B

N
A∆

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος

 πάσο 1$ κοντρ 
σιρκόντρ 2^ πάσο πάσο
;

Zåýãç – üëïé óôç ðñþôç

Πρόβληµα 6

# KJ 
$ KQ6 
^ KQ32 
& AKJ2

B

N
A∆

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος

 πάσο πάσο 2# 
κοντρ πάσο 3# πάσο 
;

ÏìÜäåò – üëïé óôçí ðñþôç

Πρόβληµα 7

# AKJ1083 
$ A1052 
^ - 
& AKQ

B

N
A∆

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος
2& 2^ πάσο 5^ 
;

ÏìÜäåò – A-Ä óôçí äåýôåñç

Πρόβληµα 8

# KJ1065 
$ J1084 
^ AK3 
& 4

B

N
A∆

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος
   1&
1# 3&* πάσο 3ΧΑ
;

ÏìÜäåò – A-Ä óôçí äåýôåñç



30

Το  ôñåëü µπριτζόλεξο

Τασία Mπαµπούλα

Mαυρίστε 17 τετράγωνα

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

10.
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Μετρά το χρόνο µε...
κόκκους 

2. Χρειάζεται µια δεύτερη κι 
ένα µπαλάκι για να παίξεις 
– ∆εν τέλειωσε το.... 
κάρφωµα

3. Έχει δώσει τα’ όνοµά του σε 
µια…. περιβολή – Πολλές 
λαχταρούν αυτόγραφο 
αυτού του… Τζόνυ

4. «Ναι» γειτονικής µας χώρας 
– Το καλύτερο ονέρ µας 
– Ανώµαλη Κατανοµή

5. Γκρέγκορυ οθόνης!
– Κι έτσι η επιταγή 

6. Με τα έξοδα χάνονται 
– Μινέρ κι αυτό

7. Τα έκλεψαν από τις 
Εσπερίδες – Μισός 
επιτραπέζιος Η/Υ

8. Ιπτάµενα αρχικά – Μπαίνει 
στις βλεφαρίδες

9. ∆ιάσηµος κινέζος! – ∆ιπλό 
ακουγόταν στη ζούγκλα

10. Γεµάτα είναι όρθια, άδεια 
ξαπλωτά – Μισή µάρκα 
αυτοκινήτου

ΚΑΘΕΤΑ

1. Κι έτσι το πεζοδρόµιο

2. Αφήνουν σηµάδια στα 
ρούχα και στην… υπόληψη 
– «Όταν» όχι τόσο δόκιµο

3. «ΕΚΑ», «ΚΟΜ» και «ΑΚ» 
οι τρεις σχηµατισµοί που 
απαρτίζουν το 3 καθέτως...

4. Τέτοιο είναι το λάθος 
σινιάλο – Προβλέπεται να 
συµπτυχθούνε στις επόµενες 
εκλογές

5. Συνεχόµενα αντιστρόφως 
στην αλφαβήτα µας 
– Μικρή ποσότητα υγρού

6. Σκανδιναβός κι αυτός 
– Αρχαία πόλη... ατελείωτη 

7. Με το «απ» µας τρέχει στους 
γιατρούς – Μόριο που 
επιτείνει το…. τίποτα

8. Μάγκικη απαξίωση 
– Οι ψαράδες δεν το…. 
καβαλούνε

9. Στην περιφέρεια είναι 
µειωµένο στο 13 
– Συνδυασµός του Ρ
και του Α

10.  ∆υο «ι» της γλώσσας µας 
– Αρχαιοπρεπή κλεψίµατα 

Ðñüãñáììá Óùìáôåßùí

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

1. Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η ■
 2. Ε Ν Α Σ Τ Ρ Ο Σ ■ Κ
3. Ν Τ Ι ■ Α Ι Ρ ■ Σ Α
4 Θ Ι Ν Α ■ Α Α Χ Ε Ν
5. Ε Θ Ε Λ Ο Ν Τ Ι Κ Ο
6. Σ Ε Ρ ■ Ι ∆ Ο Μ Ε Ν
7. Ι Τ ■ Μ Ο Ρ Ι Α ■ Ι
8. Λ Ι Μ Α Ν Ι ■ Ι Μ ■
9. Ε Κ Α Σ ■ Α Ε Ρ Α Σ

10. Ι Ο Ν Ι Ο ■ Κ Α Λ Α



31

Ðñüãñáììá Óùìáôåßùí

Áãùíéóôéêü ðñüãñáììá 

ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2009 - ÌÁÚÏÓ 2010

 5-7 Παν. Πρωτ. Ζευγών   (προκριµατικός)

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

19-21 Παν. Πρωτ. Ζευγών   (τελικός)

26-28 ΟΑΜΚΗ / ΟΑΜΠΕΙ

5-7 Πανελ. Πρωτ. Οµάδων  (προκριµατικός)

12-14 ΟΑΜΛΕ / ΟΑΑ + AOMB

19-21 Πανελ. Πρωτ. Οµάδων (τελικός) 
                                           20/3 Γεν. Συνέλευση

24-28 Πανελ. Περιφ. Πρωτ. ∆υτικής Ελλάδας   
- Καλαµάτα                          25/3 Εθνική γιορτή

2-4 4/4 Πάσχα

8-11 ∆ιεθνές  Φεστιβάλ «Βαλκανικής Φιλίας»

16-18 Πανελ. Πρωτ.  Ζευγών Swiss

23-25 Πανελ. Πρωτ. Κατηγοριών 
(προκριµατικός)

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ÐåñéöÝñåéá

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




