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Χριστός Ανέστη!

Τα νέα που έρχονται από τη Γ.Γ.Α. είναι κυρίως αρνητικά, αλλά με μία τυπικά θετική εξέλιξη.

Παρά τις πιέσεις μας, η απόφαση για αλλαγή της εξαγγελίας στο θέμα της κρατικής επιχορή-

γησης δεν τροποποιήθηκε, πράγμα που σημαίνει ότι η Ομοσπονδία πορεύεται με γνώμονα ότι 

το Αγωνιστικό Μπριτζ θα γίνει αποκλειστικά αυτοχρηματοδοτούμενο άθλημα.

Δυστυχώς η εξέλιξη αυτή ανάγκασε το ΔΣ της ΕΟΜ να λάβει μία επίπονη απόφαση για 

αύξηση των εισιτηρίων των αγώνων όλων των βαθμίδων της, ώστε να καλυφθεί μέρος της 

απωλεσθείσας κρατικής συνεισφοράς και ταυτόχρονα να προβεί σε οικονομίες και περιορι-

σμό των εξόδων, ώστε να ισοσκελισθούν έσοδα & έξοδα για το έτος 2010.

Ήδη η τακτική Γ.Σ. του Μαρτίου ψήφισε τον αναθεωρημένο προϋπολογισμό και η Ομο-

σπονδία θα πορευθεί για το τρέχον έτος με τις πρόσφατες αποφάσεις της. Σε περίπτωση που 

κάτι στην πορεία αλλάξει (π.χ. βρεθούν μόνιμοι ή περιστασιακοί χορηγοί), η ΕΟΜ άμεσα θα 

επανεξετάσει την οικονομική της πολιτική.

Με την ψήφιση του νέου φορολογικού νομοσχεδίου η ΕΟΜ προγραμματίζει να καλέσει σε 

σύσκεψη τα σωματεία-μέλη της, ώστε να βρεθούν τρόποι (αν υπάρχουν) σε συνεργασία με 

έμπειρους φοροτεχνικούς για την παροχή αποδείξεων στους αθλητές που συμμετέχουν, τόσο 

σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα, όσο και στους αγώνες των ομίλων. Σε οποιαδήποτε περίπτω-

ση όλοι σας θα ενημερωθείτε για τις εξελίξεις.

Το μοναδικό θετικό που προκύπτει από τις κρατικές υπηρεσίες (ΓΓΑ & Υπουργείο) είναι ότι 

εγκρίθηκε η διεξαγωγή του 51ου Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ομάδων του έτους 2012 

στη χώρα μας.

Ήδη βρισκόμαστε σε συζητήσεις με την EBL, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, και 

με το ξενοδοχειακό συγκρότημα που θα φιλοξενήσει τους αγώνες αυτούς, ενώ σκεπτόμαστε 

και συζητάμε την παράλληλη διεξαγωγή ενός διεθνούς φεστιβάλ, τις ίδιες ημερομηνίες, στον 

ίδιο τόπο, με ανοικτή συμμετοχή για Έλληνες και ξένους αθλητές. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής 

των Πανευρωπαϊκών Αγώνων είναι 19-30 Ιουνίου 2012 και αυτό σημαίνει ότι ο συνδυασμός 

διακοπών και μπριτζ είναι ιδανικός, δεδομένου ότι και η επιλογή του ξενοδοχειακού συγκρο-

τήματος είναι πράγματι πάρα πολύ ελκυστική.

Βέβαια μία ανάλογη διοργάνωση απαιτεί πολύ καλή προετοιμασία, ενδελεχή προϋπολογι-

σμό, αξιοποίηση του δυναμικού της χώρας μας και άρτιο προγραμματισμό. Πιστεύουμε ότι, 12 

χρόνια μετά από την τελευταία διεθνή διοργάνωση που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα το 

2000, έχουμε μπροστά μας μία ευκαιρία να αποδείξουμε, για μία ακόμη φορά, ότι γνωρίζουμε 

από φιλοξενία, από εθελοντισμό και από άψογη παροχή υπηρεσιών. Ελπίζουμε ότι η πλειο-

νότητα των Ελλήνων αθλητών θα αγκαλιάσει την προσπάθεια του Ελληνικού Μπριτζ και θα 

συνεισφέρει ο καθένας με τον τρόπο του στην επιτυχία των αγώνων και των διοργανώσεων,

που θα ανακοινωθούν πολύ σύντομα.

Η διαφήμιση της χώρας μας θα είναι σίγουρα ξεχωριστή, όχι μόνον στις χώρες που θα 

συμμετάσχουν στους αγώνες, αλλά ταυτόχρονα και στους ανά τον κόσμο λάτρεις του αγω-

νιστικού μπριτζ, που πιστεύεται ότι θα θελήσουν να μας επισκεφθούν και να λάβουν μέρος, 

είτε ενεργά παίζοντας στο φεστιβάλ, είτε παρακολουθώντας τους αγώνες από το vu-graph. 

Μην ξεχνάτε άλλωστε ότι οι παίκτες των εθνικών αποστολών των χωρών, που δεν φθάνουν 

στο τελικό στάδιο των πανευρωπαϊκών αγώνων, έχουν τη δυνατότητα να μετάσχουν (και το 

κάνουν) στους παράλληλους αγώνες που πιστεύουμε ότι θα τεθούν υπό την αιγίδα της Πανευ-

ρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μπριτζ.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς,

Γιάννης Κούμενος
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Ο κόσμος του  ΜΠΡΙΤΖ Επιμελείται ο Άσσος Πίκα

Aγωνιστικά  êáé Üëëá 

�Ένα νέο Σωματείο ιδρύθηκε 
και πέρασε στη δύναμη της 

ΕΟΜ από 1/1/2010. Πρόκειται για τον 
Αμβρακικό Ομιλο Μπριτζ που έχει έδρα 
την Άρτα. Πρωτεργάτης της κίνησης είναι 
ένας παλιός Θεσσαλονικιός αθλητής, ο 
Γιώργος Λέκος. 

�Ακόμα ένα Σωματείο, γειτονι-
κό με το προηγούμενο, είναι 

υπό ίδρυση στο Αγρίνιο. Από τον περα-
σμένο Νοέμβριο γίνονται μαθήματα στα 
εντευκτήρια του Πνευματικού κέντρου 
του ∆ήμου Αγρινίου από τον Θανάση 
Τσέβη του ΠΟΑΜ με μεγάλη επιτυχία και 
ευρεία συμμετοχή. Εδώ επίσης συμμετέ-
χει πολύ ενεργά στην κίνηση ένας  πα-
λιός αθλητής του αγωνιστικού Μπριτζ, 
ο ∆ημήτρης Κούρτης. Εντός των ημερών 
το Πνευματικό κέντρο πρόκειται να ιδρύ-
σει και επισήμως τμήμα Μπριτζ. 

�Ολοκληρώθηκαν οι αγώνες 
επιλογής Εθνικών ομάδων 

2010 (ρεπορτάζ μπορείτε να βρείτε στη 
σελίδα 11 του τεύχους αυτού). Η Εθνική 
Ομάδα Όπεν 2010 που θα εκπροσωπή-
σει την χώρα μας στους Πανευρωπαϊ-
κούς αγώνες ομάδων που θα γίνουν φέ-
τος στην Οστάνδη Βελγίου αποτελείται 
από τα ζεύγη: 

B. Βρούστης – Π. Κωτσιόπουλος, Α. 
Κουκουσέλης – Π. Αγγελόπουλος και Γ. 
Οικονομόπουλος – Κ. Αναστασιάδης 

Η Εθνική Ομάδα Γυναικών 2010 που 
θα εκπροσωπήσει την χώρα μας στους 
ίδιους αγώνες αποτελείται από τα ζεύγη: 

Π. Βελαίτου – Γ. Μήτση, Σ. Λαμπρινού 
– Α. Κυριακίδου ∆. Κανελλοπούλου – Λ. 
Οικονόμου 

Προπονητής της εθνικής ομάδας Όπεν 
ορίστηκε ο Φ. Σκουλαρίκης ενώ αρχη-

γός και προπονητής της εθνικής ομάδας 
Γυναικών ο Λ. Ζώτος.

�Το ∆.Σ της Ε.Ο.Μ ευχαριστεί 
τους Έλληνες πρωταθλη-

τές που σχολίασαν τους αγώνες της 
Selection open και του Πανελλήνιου 
πρωταθλήματος Ομάδων 2010, που με-
ταδόθηκαν ζωντανά μέσω της ιστοσελί-
δας της Bridge Base Online (BBO). 

�Μιλώντας για Εθνικές ομάδες 
και διεθνείς αγώνες, ένας 

από τους σπουδαιότερους παίκτες πα-

ώστε να ξεκινήσει το συντομότερο δυνα-
τό η προσπάθεια της διοργάνωσης των 
σημαντικών αυτών αγώνων. 

�Ο επίσημος διαιτητής της ΕΟΜ 
Νίκος Κηπουρός συμμετείχε 

στο 8ο σεμινάριο διαιτησίας που διοργά-
νωσε η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία στο Σαν 
Ρέμο της Ιταλίας από 1 έως 5 Φεβρουα-
ρίου 2010. 

�Η τελευταία προθεσμία για 
ανανέωση των αγωνιστι-

κών δελτίων των αθλητών είναι η 30η 
Απριλίου 2010. Από 1η Μαΐου 2010 
ο συμμετέχων σε αγώνα Σωματείου, 
οποιασδήποτε βαθμίδας, που δεν θα 
έχει ανανεωμένο αγωνιστικό δελτίο θα 
καταβάλλει 5 ευρώ περισσότερα δικαι-
ώματα συμμετοχής ανά ημερίδα αγώνα.  
Στα πρωταθλήματα της ΕΟΜ, από 1η 
Μαΐου 2010 θα απαγορεύεται η συμμε-
τοχή σε όσους δεν έχουν ανανεωμένο 
αγωνιστικό δελτίο.

�Επανερχόμενοι στο θέμα των 
καρτών συμβάσεων, με δε-

δομένο ότι οι Προκηρύξεις και οι οδη-
γίες προς τους ∆ιαιτητές θα γίνουν πιο 
αυστηρές στο θέμα αυτό, τα ζεύγη που 
συμμετέχουν σε Πανελλήνια πρωτα-
θλήματα, ιδίως στις δυο υψηλότερες 
κατηγορίες, θα πρέπει απαραίτητα να 
έχουν μαζί τους το πλήρες σύστημα 
αγορών και συμβάσεων που παίζουν, 
συμπληρωμένο στην επίσημη κάρτα της 
WBF. Για διευκόλυνσή τους, στο site της 
ΕΟΜ www.hellasbridge.org στην ιστο-
σελίδα «Αρχεία» μπορεί να βρει όποιος 
επιθυμεί λευκή κάρτα σε πρόγραμμα 
επεξεργασίας κειμένου, όπως και σύνδε-
σμο σε ειδικό πρόγραμμα επεξεργασίας 
κάρτας συμβάσεων. Οι συμπληρωμένες 
σε ηλεκτρονική μορφή κάρτες συμβάσε-
ων μπορούν να αποστέλλονται και στην 
ΕΟΜ, όπου θα δημιουργηθεί αρχείο, για 
διευκόλυνση τόσο των αθλητών όσο και 
των διαιτητών των πρωταθλημάτων. 

ΗervJ Mouiel

γκοσμίως, ο Γάλλος HervJ Mouiel απε-
βίωσε σε ηλικία 61 ετών. Ο Mouiel είχε 
αναρίθμητες διεθνείς επιτυχίες με σημα-
ντικότερες τα δυο συνεχόμενα χρυσά 
μετάλλια στις Ολυμπιάδες του 1992 και 
1996, στο Salsomaggiore και στη Ρόδο 
αντίστοιχα, όπως και την πρώτη θέση 
στο Bermuda Bowl, πάντα με την Γαλλι-
κή εθνική ομάδα, το 1991. Από το 1998 
ήταν μόνιμος προπονητής των ομάδων 
Νέων της χώρας του. 

 �Το Υπουργείο Πολιτισμού και η 
Γ.Γ. Αθλητισμού ενέκριναν την 

ανάληψη των Πανευρωπαϊκών αγώνων 
ομάδων 2012 από την χώρα μας. ∆εν 
μένει παρά να εξασφαλιστεί και η χρη-
ματοδότηση, πράγμα καθόλου εύκολο, 
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Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
Ζευγών

Ρεπορτάζ του ΠΠ Ζευγών όπεν του Γιάννη Μηλιτσόπουλου

Παρακολούθησα και τις 3 ημέρες τους 
σκληρούς αγώνες που έγιναν στις εγκα-
ταστάσεις του ΟΑΜ στο Μαρούσι. Και λέω 
σκληρούς, γιατί από την μια μεριά δεν 
υπήρχαν φαβορί και από την άλλη έπαιζαν 
33 διανομές σε κάθε ημερίδα αντί για τις 
συνηθισμένες 24-28. Το ότι δεν υπήρχαν 
φαβορί επιβεβαιώνεται και από το ότι:

α) το ποσοστό των νικητών ήταν σχετικά 
χαμηλό,

β) υπήρχαν πολλά σκαμπανεβάσματα των 
επιδόσεων των ζευγών σε κάθε ημερίδα,  

γ) ήταν πολύ μικρή η διαφορά των επιδό-
σεων των 3 πρώτων νικητών.

Ας ρίξουμε όμως μια πιο αναλυτική ματιά 
στα παραπάνω.

Οι πρώτοι νικητές (Πέτρος Αγγελόπουλος 
- Αναστάσιος Κουκουσέλης) αναδείχτηκαν 
με ποσοστό μόλις 56.68%. Το ποσοστό 
των νικητών σε αυτό το πρωτάθλημα συ-
νήθως κυμαίνεται γύρω στο 59%-60%. Το 
δεύτερο ζευγάρι (Βασίλης Βρούστης - Πα-
ναγιώτης Κωτσιόπουλος) πέτυχε ποσοστό 
56.65%, δηλαδή 00.03% λιγότερο από το 
πρώτο! Απίστευτα μικρή η διαφορά τους. 
Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Το τρίτο ζευγάρι 
(Λουκάς Ζώτος - Αριστείδης Σαπουνάκης) 
κατάφερε ποσοστό 56.53%, δηλαδή δια-
φορά από το δεύτερο 00.12% και από το 
πρώτο μόλις 00.15%! Αξίζει να αναφερθεί 
ότι αυτό το γεγονός είναι πρωτοφανές 
στην ιστορία του Ελληνικού Μπριτζ.

Για να καταλάβει καλύτερα ο αναγνώστης 
πόσο μικρές είναι οι διαφορές, αρκεί να 

Άλλο ένα Πανελλήνιο πρωτάθλημα ολοκλη-
ρώθηκε το Παρασκευο σαββατο κύριακο 19-
21  Φεβρουαρίου, το οποίο ήταν αφιερω-
μένο στη μνήμη του Θάνου Καπαγιαννίδη. 
Πρόκειται για το 44ο πρωτάθλημα ζευγών 

με βαθμολογία match points, που μαζί με 
το Πανελλήνιο πρωτάθλημα ομάδων και το 
Πανελλήνιο πρωτάθλημα ζευγών masters 
αποτελούν τις τρείς κορυφαίες διοργανώ-
σεις 1ης βαθμίδας του Ελληνικού Μπριτζ. 

πούμε ότι το πρωτάθλημα κρίθηκε σε μιά 
μπάζα ενός βγαλμένου συμβολαίου, δηλα-
δή, π.χ., 2$+1 αντί για 2$ μπουκ.

Όσον αφορά τα σκαμπανεβάσματα που 
προαναφέρθηκαν, θα λέγαμε ότι ήταν 
αρκετά σε σχέση με άλλες αντίστοιχες δι-
οργανώσεις. Το ρεκόρ σκαμπανεβάσματος 
“απονεμήθηκε” στο 3ο ζεύγος της γενικής 
κατάταξης (Α. Σαπουνάκης - Λ. Ζώτος) 
που στις τρεις ημερίδες έπιασε 47.13%, 
66.19% και 56.53%. Αντίθετα, το ρεκόρ 
σταθερότητας πήγε στο 25ο ζευγάρι της 
γενικής κατάταξης (47.34%, 47.54%, 
48.21%). 

Για να δούμε τώρα την εξέλιξη του πρω-
ταθλήματος. 

Στην 1η ημερίδα πρώτευσαν οι δίδυμοι 
αδελφοί Αλέξης και Μανόλης Διαλυνάς με 
60.73%. 

Η ημερίδα αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί 
ως ημερίδα των εκπλήξεων. Ενδεικτικά 
αναφέρω ότι οι 6 από τους 9 16άρηδες 
που συμμετείχαν στον τελικό δεν κατάφε-
ραν να πιάσουν μουαγιέν!

Στη διανομή αριθμός 18 της πρώτης 
ημερίδας, είσαστε στην δεύτερη μανς και 
κρατάτε: 

#J54 $A10832 ^9 &K1097.

Δεξιά σας ανοίγει την αγορά με 1^, εσείς 
πασάρετε, και ο αριστερά σας απαντάει με 
1ΧΑ που είναι και το τελικό συμβόλαιο. Ο 
συμπαίκτης σας κάνει αντάμ το &4 και 
κατεβαίνει ο μορ που έχει:

#AQ109 $QJ64 ^J43 &Q2.

Ο εκτελεστής βάζει από τον μορ το &2. Τι 
παίζετε εσείς;

Η φυσική παρόρμηση είναι να βάλετε από 
το χέρι σας το &9 ή το &10. Μισό λεπτό 
όμως! Είσαστε πρωταθλητής! Οι πρωτα-
θλητές δεν παίζουν παρορμητικά. Τίποτα 
δεν είναι προφανές για τους πρωταθλητές. 
Λίγη ανάλυση λοιπόν δεν βλάπτει. 

Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Η 
απάντηση 1ΧΑ του εκτελεστή αρνείται 
4φυλλο μαζέρ, συνεπώς ο ανταμάρων 
έπρεπε να έχει ισχυρή τάση να βγει σε ένα 
μαζέρ. Γιατί όμως βγήκε σπαθί; Απλού-
στατα, γιατί έχει πολλά από αυτά. Το &4 
της αντάμ δείχνει ότι έχει τουλάχιστον 
4φυλλα σπαθιά με ένα ονέρ και  μπορεί 
και 5φυλλα, αφού μπορεί να έχει και το 
&3. Τέλος, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι 
ο ανταμάρων έχει ή τον &Α ή τον &J (αν 
έχει &AJ δεν έχει σημασία τι θα παίξου-
με). Τι έχει όμως; Τον άσο ή τον βαλέ; Ας 
μεταφερθούμε νοερά στη θέση του εκτε-
λεστή. Αν ο εκτελεστής είχε τον &A (2φ 
ή 3φ) θα έπαιζε αμέσως από τον μορ την 
&Q μήπως είχε τον &Κ ο ανταμάρων. Άρα 
ο εκτελεστής δεν έχει τον &Α και συνεπώς 
εμείς πρέπει να παίξουμε τον &Κ μας. 

Δεν έπαιξε όμως τον &Κ ο αντίπαλος των 
Αθανασιάδη-Τριχόπουλου, παρόλο που 
ήταν υψηλής κατηγορίας. Έβαλε επιπό-
λαια το &9, για να πάρει ο εκτελεστής την 
μπάζα με τον &J του χεριού του, με απο-
τέλεσμα να βγει το συμβόλαιο μπουκ και 
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Αγγελόπουλος Π Κουκουσέλης Α 56,68

Βρούστης Β Κωτσιόπουλος Π 56,65

Ζώτος Λ Σαπουνάκης Α 56,53

Αλτίνης Δ Ταγαράς Ν 54,29

Παπακυριακόπουλος Γ Μανωλάς Ι 53,84

Κοτινάς Σ Καραγιαννόπουλος Λ 52,96

1-16

να “κόψουν” οι αμυνόμενοι μόνο 4 πόντους 
από τους 32. Αν είχε βάλει τον &K, το συμ-
βόλαιο θα πήγαινε 2 μέσα και θα έπαιρναν 
19 πόντους αντί για 4.

Όλη η διανομή είχε ως εξής:

ρατηρήστε ότι οποιαδήποτε αντάμ και αν 
κάνει ο Νότος πουλάει μπάζα. Στην πράξη, 
τράβηξε τον #Α, τσακάει η Δύση, κατε-
βαίνει στον μορ με τον ^Α, πετάει ένα 
σπαθί του χεριού του στον #Κ και κάνει 
εμπάς της $Q για να δώσει στους αμυνό-
μενους δύο μπάζες στο τέλος (μία καρό και 
μία σπαθί). Εάν δεν έπαιζαν το τράνσφερ 
δεν θα μπορούσαν να κάνουν παραπάνω 
από 10 μπάζες. Σε αρκετά τραπέζια οι Β/Ν 
πήγαν στις 4# αναγκάζοντας την Δύση να 
πάει στις 5$ για μία μέσα. Αν έπαιζαν και 
αυτοί τράνσφερ θα είχαν βγάλει και αυτοί 
τις 5$.

Ας στρέψουμε τώρα λίγο τους προβολείς 
μας πάνω στους πρωταθλητές, τον Πέτρο 
Αγγελόπουλο και τον Τάσο Κουκουσέλη, 
που είναι αθλητές του ΟΑΜ Θεσσαλονίκης. 
Σίγουρα είναι πλέον ένα από τα κορυφαία 
και πιο φορμαρισμένα ελληνικά ζευγάρια 
αφού, μετά την πρόσφατη νίκη τους στο 
Κύπελλο Ελλάδος Ομάδων Όπεν, μπήκαν 
στην Εθνική Ομάδα Όπεν και εν συνεχεία, 
σαν επιστέγασμα, ήρθε και το παρόν Πα-
νελλήνιο Πρωτάθλημα. Αξιοσημείωτη 
ήταν και η απάντησή τους σε ερώτημά μου 
για το ποια είναι τα κυριότερα χαρακτηρι-
στικά σημεία τους στα οποία οφείλουν την 
επιτυχία τους. Μου είπαν: “Η συγκέντρωση 
και η ψυχραιμία”. Μπράβο λοιπόν για άλλη 
μια φορά στους Βορειοελλαδίτες πρωτα-
θλητές. 

Θα ήθελα να κλείσω αναφερόμενος για μια 
ακόμη φορά στο θέμα των master points: 
Δεν είναι καθόλου κομψό το τελευταίο ζευ-
γάρι της γενικής κατάταξης να αμείβεται 
με master points, χωρίς καν να έχει πιάσει 
μέσο όρο (50.00%) έστω σε μία ημερίδα!

Οι έξι πρώτοι νικητές:

# 763
$ K5
^ KQ5
& A8643

# K82
$ 97
^ A108762
& J5

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# AQ109
$ QJ64
^ J43
& Q2

# J54
$ A10832
^ 9
& K1097

Η δεύτερη ημερίδα ήταν η ημερίδα των 
16άρηδων αφού τα 4 από τα 5 πρώτα ζευ-
γάρια ήταν κατηγορίας 15-16. Πρώτευσαν 
οι Λουκάς Ζώτος - Άρης Σαπουνάκης με το 
φοβερό σκορ του 66.19%, οι οποίοι, μετά 
από αυτό, μπήκαν ξανά στην κούρσα μετά 
την ψυχρολουσία του 47.13% που είχαν 
δεχτεί την πρώτη ημερίδα. 

Την τρίτη ημερίδα θριάμβευσαν με 62.57% 
οι Σπύρος Κοτίνας - Λάζαρος Καραγιαννό-
πουλος από την Κέρκυρα και τα Ιωάννινα 
αντιστοίχως. 

Τα αποτελέσματα της ημερίδας ήταν μάλ-
λον φυσιολογικά, χωρίς εκπλήξεις.

Η διανομή αρ. 33 ήταν ως εξής:

Μετά από άνοιγμα 1& της Ανατολής και 
παρεμβολή 1ΧΑ του Νότου, ο Νίκος Τα-
γαράς (ΟΑΜ Θεσσαλονίκης) στην Δύση 
αγόρασε 2^ (τράνσφερ για κούπες), για 
να καταλήξει το συμβόλαιο στις 4$ που 
εκτελεί πλέον η Ανατολή (Δημήτρης Αλ-
τίνης). Ο Νότος τώρα έχει την αντάμ. Πα-

Διανομή 18, 1η ημερ.
Μοίρασε: Ανατολή
Β/Ν στη 2η

# QJ10764
$ 9
^ 1043
& 763

# -
$ AKJ107432
^ QJ6
& 54

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# K82
$ 6
^ A875
& KJ1092

# A953
$ Q85
^ K92
& AQ8

Διανομή 33, 3η ημερ.
Μοίρασε: Βορράς
Όλοι στην 1η

Η σύμβαση αυτή έχει ως εξής: Όταν ο 
αντίπαλος δεξιά σας κάνει παρεμβολή με 
1ΧΑ σε άνοιγμα του συμπαίκτη σας 1& ή 
1^, εσείς αγοράζετε ωσάν να είχε ανοί-
ξει ο δεξιά σας 1ΧΑ, λαμβάνοντας υπόψη 
βέβαια και την αγορά του συμπαίκτη σας. 
Δηλαδή, αν πείτε 2& αυτό δείχνει τα μα-
ζέρ (σαν Landy), αν πείτε 2^ δείχνετε 
5φ+ κούπα, κ.λπ., οπότε ο ανοίξας συ-
νεχίζει όπως νομίζει. Βέβαια,  συνιστάται 
ο απαντών να αγοράζει σύμφωνα με το 
σύστημα Γούλσι (Woolsey), αν περιλαμ-
βάνεται στο σύστημά του.

Στην κατηγορία 1-11 πλήρης ήταν η επι-
κράτηση των ζευγών από την Περιφέρεια 
που κατέκτησαν τις 5 από τις 6 πρώτες 
θέσεις!

 Οι Δ. Γκουγιάννος – Β. Μπαλέσιας, από τα 

 (Α. Αθανασιάδης)  (Α. Tριχόπουλος)

 (Ν. Ταγαράς)

 (Δ. Αλτίνης)

1.  Οι πρωταθλητές Ελλάδος 

Ζευγών 2010, από αριστερά: 

Πέτρος Αγγελόπουλος, Τάσος 

Κουκουσέλης.

2.  Στη δεύτερη θέση του Όπεν οι 

Τάκης Κωτσιόπουλος (αριστ.), 

Βασίλης Βρούστης

1. 2.
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Ιωάννινα ξεκίνησαν εξαρχής καλά, κερ-
δίζοντας την πρώτη ημερίδα με ποσοστό 
61,25% και διατηρήθηκαν στην πρώτη 
θέση μέχρι το τέλος κατακτώντας την Α’ 
νίκη. Στην δεύτερη θέση της τελικής κατά-
ταξης οι Ε. Μυρτάκη – Ι. Κιούλπαλης από 
το Ηράκλειο Κρήτης ενώ τρίτοι τερμάτισαν 
οι Β. Λεμπέσης - Π. Φασουλής που κέρδι-
σαν και την δεύτερη ημερίδα με ποσοστό 
60,68%. Την τρίτη ημερίδα πρώτευσαν 
οι Κ. Γκρίνιας – Κ. Τριανταφυλλίδης με 
64,62% που ήταν και το μεγαλύτερο πο-
σοστό του τουρνουά 1-11, δεν στάθηκε 
ικανό όμως να τους εξασφαλίσει ούτε μια 
θέση στην εξάδα. 

Οι έξι πρώτοι νικητές:

Γκουγιάννος Δ Μπαλέσιας Β 55,81

Κιούλπαλης Ι  Μυρτάκη Ε 54,09

Λεμπέσης Β Φασουλής Π 54,00

Κουφάκης Ε Πετράκης Γ 53,48

Κυριακούση Π Μπιρμπίλης Α 53,20

Σιμάτης Α Τσαγκαλίδης Δ 51,84

1-11

νης - Α Σπανουδάκης, από τα Χανιά  με 
63,75%, με μικρή διαφορά από τους  από 
τους Μ. Τσαμούρα – Κ. Κοτορλό. Τα δυο 
αυτά ζεύγη αλλά με αντίστροφη σειρά κα-
τέκτησαν την δεύτερη και τρίτη θέση της 
γενικής τελικής κατάταξης. Πρωταθλητές 
1-9 αναδείχτηκαν οι  Σ. Λάφης – Κ. Παπα-
μαρκάκης από τον Βόλο που είχαν σταθε-
ρά πολύ καλή απόδοση και τις 3 ημέρες. 
Την 2η ημερίδα των αγώνων κέρδισαν οι 
Ε. Καρατζά – Ε. Αντωνίου με 65,69% και 
την τρίτη οι Π. Σταυράκη  -Δ. Σπυρίδου με 
66,25%. 

Οι έξι πρώτοι νικητές:

Λάφης Σ Παπαμαρκάκης Κ 59,38

Τσαμούρας Μ Κοτορλός Κ 58,83

Μιχαλογιάννης Η Σπανουδάκης Α 58,61

Γαβριήλ Γ Χαραλαμπίδου Σ. 56,75

Μαθιουδάκης Α Μπαλωμένος Π 56,16

Φίτζιος Κ Παπαματθαίου Χ 55,10

1-9

Στο 1-6 είχαμε ένα φοβερό ρεκόρ! Το 
ποσοστό 77,47% που πέτυχαν οι Α. Κου-
γιουμτζή  - Μ. Κράιας από τις Σέρρες την 
τρίτη ημέρα των αγώνων είναι το μεγαλύ-
τερο που έχει επιτευχθεί σε τελικούς του 
Πανελλήνιου πρωταθλήματος Ζευγών και 
γενικά ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά 
που έχουν γίνει σε αγώνες –και μάλιστα 
σοβαρούς με μεγάλη συμμετοχή- στη χώρα 
μας. Αυτό άρκεσε βέβαια να τους δώσει 
και την πρώτη θέση στην γενική κατάταξη 
όπου 2οι κατατάχτηκαν οι Ι. Καραγιάννης 
- Κ. Παπαχαριζάνος και 3οι οι Β. Μουτάφη 
– Κ. Κατριτζιδάκης από τα Χανιά. Οι τε-
λευταίοι κέρδισαν και την 1η ημερίδα των 
αγώνων ενώ την 2η ημερίδα πρώτευσαν οι 
Ν. Καλαμπόγιας – Δ. Σιγανός. 

Οι έξι πρώτοι νικητές:

Κουγιουμτζή Α Κράιας Μ 59,67

Καραγιάννης Ι. Παπαχαριζάνος Κ 57,48

Μουτάφη Β Κατριτζιδάκης Κ 57,46

Κολοκού Μ Κολοκός Χ 54,73

Φουντουλάκη Μ Μαρκετάκης Γ 53,83

Μπελιμπασάκης Ρ Βαλτζή Β 53,82

1-6

Στην κατηγορία 1-9 προηγήθηκε την 
πρώτη ημέρα τα ζεύγος Η. Μιχαλογιάν-

Οι αγώνες της κατηγορίας όπεν έγιναν στα 

εντευκτήρια των ΟΑΜ και ΛΕ

Νίτσα Κυριακίδου Βασίλης Βρούστης

Κώστας Αναστασιάδης Γεωργία Μήτση

Γιώργος Οικονομόπουλος Πέτρος Αγγελόπουλος

Σοφία Τσαρκοβίστα 

- Λαμπρινού

Στο διάλειμμα των αγώνων επιλογής, τρια 

από τα μέλη, πλέον, της Εθνικής ομάδας 

Γυναικών συζητάνε διανομές. Aπό αρι-

στερά: Πολίνα Βελαίτη, Λιάνα Οικονόμου, 

Δέσποινα Κανελλοπούλου 

Τάκης Κωτσιόπουλος Τάσος Κουκουσέλης
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Αλέκος Αθανασιάδης

Όμως οι κανονισμοί από τη μια και ένα 
νεογέννητο μωρό από την άλλη, έφε-

ραν τελικά 12 ζευγάρια στην όπεν και 10 
στις γυναίκες στην αφετηρία του αγώνα 
επιλογής των εθνικών μας ομάδων για το 
φετινό 50ο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, που 
θα γίνει στην Οστάνδη του Βελγίου από 23 
Ιουνίου ως 3 Ιουλίου. 

Η διαδικασία που αποφασίστηκε να εφαρ-
μοστεί ήταν η εξής. Αγώνας ζευγών σε 4 
φάσεις με τα 3 πρώτα ζεύγη της τελικής 
βαθμολογίας να αποτελούν την αντίστοι-
χη εθνική ομάδα. Στη δεύτερη φάση συμ-
μετέχουν 8 ζεύγη, στις δύο τελευταίες 6. 
Η βαθμολογία είναι με imps εναντίον του 
μέσου όρου, που μετατρέπονται σε vps. 
Όλες οι φάσεις έχουν την ίδια βαρύτητα, 
συνεπώς υπάρχουν μεταφερόμενα αποτε-
λέσματα. Για τα αποτελέσματα των γυναι-
κών λαμβάνονται υπόψη και τα σκορ της 
όπεν. Σε κάθε φάση παίζουν όλοι εναντίον 
όλων, σε 2 ξεχωριστά ημίχρονα των 8 δια-
νομών με τυχαία σειρά.

ΑΓΩΝΑΣ ΟΠΕΝ
Για να επιλεγούν οι 12 φιναλίστ έπρεπε 
να τελειώσουν το Κύπελλο Ελλάδας και 
το πρωτάθλημα Μάστερς του 2009, που 
έδιναν  βαθμούς προεθνικής, το μοναδικό 
κριτήριο κατάταξης των ενδιαφερομένων. 
Όταν το τοπίο ξεκαθάρισε, στη μάχη της 
διεκδίκησης βρέθηκαν οι έμπειροι Ζώτος-
Σαπουνάκης, Φ.Καραμανλής-Πρωτονο-
τάριος, Μανωλάς-Παπακυριακόπουλος, 
Δελημπαλταδάκης-Διονυσόπουλος και 
Καμινάρης-Μπόζεμπεργκ, οι μπαρουτο-
καπνισμένοι της εθνικής νέων Δοξιάδης-
Κοντομήτρος, οι φιλόδοξοι Νικητόπουλος-

Ήταν η αγάπη για τη γαλανόλευκη; Ήταν η δίψα για διάκριση και η 
ανάγκη για καταξίωση; Ή  μήπως το δέλεαρ του ταξιδιού; Ό,τι και 
να ήταν, 15 ζεύγη στην όπεν και 11 στις γυναίκες δήλωσαν έτοιμα 
να υποστούν όποιες θυσίες απαιτούνταν προκειμένου να πραγματο-
ποιήσουν το όνειρο να αντιμετωπίζεις τους καλύτερους παίκτες της 
Ευρώπης και να συμμετέχεις στη γιορτή του ευρωπαϊκού μπριτζ, 
φορώντας το εθνόσημο στο στήθος.

Νικολαϊδης και Παπυράκη-Προκοπίου και, 
τέλος, 4 ζευγάρια που είχαν δημιουργηθεί 
πρόσφατα, με σκοπό τη συμμετοχή τους 
στην εθνική, οι Βρούστης-Κωτσιόπουλος 
και οι Θεσσαλονικείς Αγγελόπουλος-Κου-
κουσέλης, Αναστασιάδης-Οικονομόπου-
λος και Ζώζης-Λούσης.

Όσο κι αν βάρυνε το γεγονός των μετα-
φερόμενων αποτελεσμάτων, η κυρίαρχη 
σκέψη όλων στην πρώτη φάση  ήταν να 
προχωρήσουν στην 8αδα. Το άγχος για 
τα υποτιθέμενα φαβορί έγινε ακόμη με-
γαλύτερο καθώς προχωρούσαν οι αγώ-
νες και οι “αδύνατοι” έτριζαν τα δόντια 
τους. Μετά το πρώτο μισό του αγώνα, 
δύο από τους θεωρητικά ασθενέστερους 
(Αναστασιάδης-Οικονομόπουλος και 
Νικητόπουλος-Νικολαϊδης) βρίσκονταν 
στις πρώτες θέσεις, ενώ από την άλλη 
μεριά οι Δελημπαλταδάκης-Διονυσόπου-
λος έδειχναν αδύναμοι να ξεπεράσουν το 
κακό τους ξεκίνημα. Τελικά, έμειναν εκτός 
συνέχειας, μαζί με τους Παπυράκη-Προ-
κοπίου, Ζώζη-Λούση και Νικητόπουλο-
Νικολαϊδη, που κατέρρευσαν στο δεύτερο 
κομμάτι του αγώνα, ενώ μόλις μετα βίας 
είχαν διασωθεί οι Ζώτος-Σαπουνάκης και 
Καμινάρης-Μπόζεμπεργκ.

Η δεύτερη φάση του αγώνα δεν έκρυβε 
ιδιαίτερες ανατροπές. Οι Αναστασιάδης-
Οικονομόπουλος επανέλαβαν την ίδια 
πορεία και συνέχισαν την έκπληξη, ενώ 
οι Βρούστης-Κωτσιόπουλος επιβίωσαν 
χάρις στο carryover από την πρώτη φάση, 
όπου είχαν προηγηθεί με διαφορά από 
τους υπόλοιπους. Καθώς μάλιστα οι Αγγε-
λόπουλος-Κουκουσέλης, που ως τότε βρί-

σκονταν μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας,
έδωσαν ρεσιτάλ στους  τελευταίους γύ-
ρους, αποσπώντας τα συγχαρητήρια όλων 
στο θέατρο του ΒΒΟ και το  βαθμολογικό 
σύστημα δεν προσφερόταν για μεγάλες 
ανατροπές, δύο από τα ζευγάρια της ομά-
δας του Πεκίνου (Ζώτος-Σαπουνάκης και 
Καμινάρης-Μπόζεμπεργκ) αναγκάζονταν 
να αποχωρήσουν πρόωρα.

Έμεναν λοιπόν τα 6 ζευγάρια, που θα απο-
τελούσαν τις δύο εθνικές ομάδες (Α’ και Β’), 
σε μια διαδικασία χωρίς ξεκάθαρα φαβορί 
και με τους φανατικούς του ΒΒΟ να περι-
μένουμε πώς και πώς, για να ζήσουμε την 
αγωνία του τελευταίου τριημέρου. Όσο 
όμως προχωρούσε η διαδικασία, φάνηκε 
ότι η αγωνία αυτή θα περιοριζόταν μόνο 
για την 3η θέση, αφού οι ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΡΟΥ-
ΣΤΗΣ-ΤΑΚΗΣ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ και ΠΕΤΡΟΣ 
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΤΑΣΟΣ ΚΟΥΚΟΥΣΕΛΗΣ 
έκτιζαν σταδιακά μια διαφορά στη βαθ-
μολογία, που ήταν αδύνατο να καλυφθεί. 
Από τους υπόλοιπους, το προβάδισμα των 
Αναστασιάδη-Οικονομόπουλου από τις 
πρώτες φάσεις φάνηκαν να απειλούν οι 
Καραμανλής-Πρωτονοτάριος κατά κύριο 
λόγο και Δοξιάδης-Κοντομήτρος κατά 
δεύτερο, αλλά τελικά οι ΚΩΣΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑ-
ΣΙΑΔΗΣ-ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ολο-
κλήρωσαν με επιτυχία την απίστευτη πο-
ρεία τους. Θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ 
ότι το ζευγάρι αυτό από τη Θεσσαλονίκη 
κέρδισε την τελευταία στιγμή το δικαίωμα 
να συμμετάσχει στους αγώνες επιλογής, 
με την 4η θέση που πήρε στο πρωτάθλημα 
Μάστερς του περασμένου Δεκέμβρη, ενώ η 
επιτυχία τους αυτή αποτέλεσε για τους πε-

Aγώνες επιλογής 2010
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1 Κωτσιόπουλος Π - Βρούστης Β

2 Αγγελόπουλος Π - Κουκουσέλης Α

3 Αναστασιάδης Κ - Οικονομόπουλος Γ

4 Πρωτονοτάριος Μ - Καραμανλής Φ

5 Μανωλάς Ι - Παπακυριακόπουλος Γ

6 Δοξιάδης Κ - Κοντομήτρος Κ

Οpen
1 Μήτση Γ - Βελαίτη Π

2 Λαμπρινού Σ - Κυριακίδου Α

3 Κανελλοπούλου Δ - Οικονόμου Λ

4 Παναγάκη Μ - Συρακοπούλου Χ

5 Κατσαρέλη Ε - Στελλάκη Ν

6 Αρσλάνογλου Μ - Μιχαλάκου Κ

Γυναικών

Αποτελέσματα Γ’ φάσης (τελική κατάταξη)

Συμμετείχαν ακόμα στους αγώνες επιλογής εθνικής 
ομάδας όπεν και αποκλείστηκαν:

Στην Α’ φάση τα ζεύγη Νικητόπουλος Γ – Νικολαίδης, Π, Ζώζης Σ 
- Λούσης Γ, Παπυράκη Μ - Προκοπίου Ι και
Διονυσόπουλος Δ - Δελημπαλταδάκης Ν.

Στην Β’ φάση τα ζεύγη: Ζώτος Λ - Σαπουνάκης Α  και Καμινάρης Φ 
- Μπόζεμπεργκ Κ.

Συμμετείχαν ακόμα στους αγώνες επιλογής εθνικής 
ομάδας γυναικών και αποκλείστηκαν: 

Στην Α’ φάση τα ζεύγη Σάλεμ Ν - Νέστορα Δ και Λιανού Ο - Νίκα Ρ.

Στην Β’ φάση τα ζεύγη: Μούλιου Τ - Πλακίδα Η  και Κοτρωνάρου 
Α - Πολίτου Α.

Τα τρία πρώτα ζεύγη της παραπάνω τελικής κατάταξης της Γ’ 
φάσης των αγώνων όπεν και γυναικών αποτελούν αντίστοιχα 
τις Α΄ εθνικές ομάδες 2010 και θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας 
στους Πανευρωπαϊκούς αγώνες ομάδων που θα γίνουν φέτος στην 
Οστάνδη Βελγίου. 

Τα τρία ζεύγη που κατέλαβαν τις θέσεις 4-6 αντίστοιχα αποτελούν 
τις Β’ εθνικές ομάδες 2010. 

ρισσότερους έκπληξη πρώτου μεγέθους. 
Μακάρι να την επαναλάβουν και στην 
Οστάνδη, θα συμπλήρωνα. Για τα άλλα δύο 
ζευγάρια η επιτυχία ήταν, κατά την προσω-
πική μου τουλάχιστον εκτίμηση, αναμενό-
μενη, αφού απέδειξαν ότι βρίσκονταν πολύ 
μπροστά από τους υπόλοιπους που συμμε-
τείχαν, τόσο σε σοβαρότητα και πειθαρχία, 
όσο και σε θέληση και μαχητικότητα. Δεν 
μένει παρά να δείξουν  τα ίδια στοιχεία και 
στους πανευρωπαϊκούς.

Κλείνοντας τη σύντομη αυτή παρουσίαση 
θα πρέπει να αναφέρουμε δύο χαρακτηρι-
στικά της εθνικής μας ομάδας. Για πρώτη 
φορά στην ιστορία του ελληνικού μπριτζ 
δύο ζεύγη της εθνικής όπεν είναι από τη 
Θεσσαλονίκη, ενώ όλα τα ζευγάρια δημι-
ουργήθηκαν μετά το καλοκαίρι του 2009!! 
Στον προπονητή τους ΦΩΤΗ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗ 
πέφτει πια η ευθύνη να τους συμπληρώσει 
τα όποια κενά και στους ίδιους να βγάλουν 
ασπροπρόσωπο το ελληνικό μπριτζ, τώρα 
που, περισσότερο από ποτέ, έχουμε ανά-
γκη από μια διεθνή διάκριση.

ΑΓΩΝΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Στις γυναίκες δεν ήταν απαραίτητοι οι 

βαθμοί προεθνικής, αφού 10 μόνο ήταν 
τα ζευγάρια που δήλωσαν ενδιαφέρον. 
Οι πολύπειρες Κυριακίδου-Λαμπρινού, 
Κανελλοπούλου-Οικονόμου και  Βελαϊτη-
Μήτση, οι δεμένες Κοτρωνάρου-Πολί-
του, Νέστορα-Σάλεμ και Λιανού-Νίκα Ρ. 
και 4 ζευγάρια που είχαν δημιουργηθεί 
πρόσφατα, Παναγάκη-Συρακοπούλου, 
Κατσαρέλη- Στελλάκη, Αρσλάνογλου-Μι-
χαλάκου και Μούλιου-Πλακίδα.

Η πρώτη φάση έκρυβε απρόοπτα... εξω-
αγωνιστικά, αφού μια αβλεψία στον υπο-
λογισμό των αποτελεσμάτων έδινε λαν-
θασμένες προσωρινές χαρές και πίκρες. 
Όταν η κατάσταση ξεκαθάρισε οριστικά, 
οι Λιανού-Νίκα και Νέστορα-Σάλεμ, τα πιο 
αδύναμα θεωρητικά ζευγάρια, ήταν αυτές 
που θα έφευγαν από τον αγώνα.

Η δεύτερη φάση ήταν πολύ συναρπαστική 
αφού διαφορετικά ζευγάρια εναλλάσσο-
νταν συνεχώς στην κορυφή και στο τέλος 
της βαθμολογίας. Τελικά, το δρόμο του 
αποκλεισμού είδαν οι Μούλιου-Πλακίδα 
και Κοτρωνάρου-Πολίτου, που τις βάρυνε 
και το μεγαλύτερο μειονέκτημα από τα 
carryover της πρώτης φάσης.

Το τελευταίο τριήμερο, που θα καθόριζε 
ποιες θα πήγαιναν στην Α εθνική και ποιες 
στην Β, ανήκε στην εμπερία. Οι ταλαντού-
χες, αλλά πιο άπειρες απ’ όλες Μαίρη Αρ-
σλάνογλου -Κλαίρη Μιχαλάκου, που είχαν 
περάσει με το καλύτερο carryover από τη 
δεύτερη φάση, έχασαν σχετικά νωρίς το 
πλεονέκτημά τους αυτό και έμειναν πίσω, 
ενώ από την άλλη οι ΝΙΤΣΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ-
ΣΟΦΙΑ ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ και ΠΟΛΙΝΑ ΒΕΛΑΙΤΗ-
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΗΤΣΗ ξέφυγαν στη βαθμολο-
γία, εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για την 
Οστάνδη. Έμενε μια θέση για τρεις υπο-
ψήφιους, που κρίθηκε μόλις την τελευταία 
στιγμή, με κερδισμένες τις ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑ-
ΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΙΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ. 

Η ομάδα αυτή, που ήταν και η επικρατέ-
στερη με βάση τα προγνωστικά, λόγω 
εμπειρίας, είναι από τις καλύτερες που έχει 
παρουσιάσει το ελληνικό γυναικείο μπριτζ 
σε διεθνείς διοργανώσεις και ο προπονη-
τής της Λουκάς Ζώτος είναι αισιόδοξος για 
μια καλή εμφάνιση στην Οστάνδη. Εμείς 
όλοι είμαστε μαζί τους και το μόνο που 
μπορούμε να υποσχεθούμε είναι ότι θα 
ετοιμάσουμε υποδοχή στο αεροδρόμιο!!
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ΟΜΑΔΕΣ  1-16

Ρούσσος Γ

Χατζηδάκης Ε

Μιχαλόπουλος Μ

Συμεώνογλου Αρ

Λάμπρου Δ

Κούρος Λ

191,00

Καρλαύτης Γ

Αθερινός Β

Λαγγουράνης Φ

Μανιάς Π

Πανόπουλος Κ

171,00

Οικονομόπουλος Γ

Θεμελίδης Χ

Μενεγάκης Κ

Παπακωνσταντίνου Λ

Τσάμης Φ

Κανελλόπουλος Ι

159,00

1

2

3

Να σημειωθεί ότι φέτος είναι η 
τελευταία χρονιά που οι γεννηθέ-

ντες το 1950 είναι το ανώτερο όριο 
για να ανήκει κάποιος στην κατηγορία 
Seniors. Από του χρόνου το όριο αυτό 
θα ανεβαίνει κάθε έτος. Έτσι το 2011  
Seniors θα θεωρούνται οι γεννηθέντες 
το 1951 και πριν. 

Στον αγωνιστικό τομέα οι δυο πρώτες 
ομάδες της τελικής κατάταξης ομάδα 
«Ρούσσου» και ομάδα «Καρλαύτη», 
αποσπάστηκαν γρήγορα στη βαθμο-
λογία των υπολοίπων ενώ η μεταξύ 
τους συνάντηση κατέληξε ισόπαλη. 
Όμως η ομάδα «Ρούσσου» κέρδισε 
όλους τους υπόλοιπους αγώνες της 
με μεγάλη διαφορά  και τερμάτισε τε-
λικά πρώτη και πρωταθλήτρια 2010, 
με 20VPs διαφορά από την ομάδα 
«Καρλαύτη». Στην τρίτη θέση η ομάδα 
Οικονομόπουλου, επίσης με διαφορά 
από τους επόμενους. 

Οι συνθέσεις και η βαθμολογία των 
τριών πρώτων ομάδων: 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 
Το πρωτάθλημα ομάδων 

Seniors 2010 διεξήχθη

στα εντευκτήρια των 

ΟΑΜ και ΛΕ από 22 έως 

24 Ιανουαρίου. Για άλλη 

μια χρονιά η συμμετοχή 

ήταν μικρή καθώς 10 

ομάδες συμμετείχαν 

στους αγώνες, αριθμός 

δυσανάλογα μικρός σε 

σχέση με τον αριθμό των 

αθλητών που ανήκουν σε 

αυτή την κατηγορία. 

Seniors 2010

Γιώργος Ρούσσος Μάνος Χατζηδάκης Ντίμης Λάμπρου

 Αρης Συμεώνογλου Λουκάς Κούρος  Μιχάλης Μιχαλόπουλος
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

2ο (***)

Εξασκηθείτε στην εκτέλεση
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

1ο (**)

Ζεύγη. ΒΝ στη δεύτερη  
Μοίρασε ο Νότος

Ομάδες. Όλοι στη δεύτερη  
Μοίρασε ο Νότος

      Οι λύσεις στη σελίδα 20

# AQ5
$ K762
^ K5
& Q985

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# K62
$ AJ985
^ Q6
& K104

# A105
$ K74
^ K109
& 10743

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# KQJ98
$ AQ63
^ AQ8
& 6

Νότος Δύση Βορράς Ανατολή

1$ πάσο 2XA* πάσο

4$ όλοι πάσο

Αντάμ: #J

Νότος Δύση Βορράς Ανατολή

πάσο πάσο

1# 4& 4# πάσο

4XA πάσο 5&* πάσο

6# όλοι πάσο

Αντάμ: &K

*  Σύμβαση Jacoby.  4φυλλο φιτ , 12 π. ο. και άνω

Η Δύση εισέπραξε τον &Κ και συνέχισε με 

τον &Α. Ποια είναι η καλύτερη εκτέλεση 

για να πετύχετε στις 6#;

Η Δύση κάνει έξοδο τον #J, ένα φύλλο που δεν σας 

βοηθάει καθόλου.

Πώς θα συνεχίζατε;

* Ένας ή τέσσερις Άσοι
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πρωταθλητές55
Άμυνα για

Γιώργος Ρούσσος

Όσες φορές και αν επαναληφθεί δεν θα είναι 
αρκετές: βοηθάτε τον σύντροφο να βρει την 
μεγάλη άμυνα ή, έστω, να μην κάνει λάθος.

# Κ86
$ 743
^ ΑΚQ5
& 1064

# A10742
$ Q865
^ 43
& Q3

Δ 
Β

 
Ν

 Α

Στην θέση της Δύσης κρατώντας: 
#A10742. $Q865, ^43, &Q3 βλέπεις 
τον εκ δεξιών σου Νότο να ανοίγει με 1$ 
και οι αγορές να πηγαίνουν ως εξής :

Νότος Δύση Βορράς Ανατολή

1$ πάσο 2^ πάσο

2$ πάσο 4$ όλοι πάσο

Με πολλές κούπες στα χέρια σου θέλεις 
να βρεις την τσάκα του εκτελεστή γι’ αυτό 
κλείνεις τα μάτια και βγαίνεις τον #Α. Κα-
τεβαίνει ο μορ:

ο εκτελεστής αφήνει έξω παίζοντας το J 
από το χέρι του.  Κάνε άμυνα.

Ας δούμε τι μας μετέδωσε ο σύντροφος. Το 
&7 δείχνει πως δεν έχει τίποτα στο σπαθί, 
αλλά αυτό το ξέραμε μια και χωρίς ΑΚ 
στο χρώμα ο Ν δεν θα είχε άνοιγμα. Ξέρει 
όμως και ο σύντροφος ότι το ξέρουμε άρα 
δίνει μέτρημα. Με μικρό ζυγά προφανώς 
6φυλλος μια και τα 4φυλλα δεν χαλιού-
νται, με μεγάλο 5φυλλος μια και ούτε τα 
3φυλλα χαλιούνται τόσο εύκολα. Ή μήπως 
όχι; Πέρα όμως από όλα αυτά η μεγάλη 
άμυνα του συντρόφου είναι το ^10. Σύ-
ντροφε δεν έχω τον Βαλέ. Άρα ο Βαλές 
είναι στα χέρια του εκτελεστή και βεβαίως 
όχι 2φυλλος μια και έπαιξε μικρό προς τον 
Α του Β. Τώρα τα σπαθιά του συντρόφου 
είναι 5φυλλα και το χέρι του Νότου είναι 
σαν να το έχει ανοίξει με: #xx, $KJ109x, 
^Jxx, &AKx ή ΑΚJ.

Αρνείσαι να πάρεις την $Q. Ο εκτελεστής 
δεν μπορεί να παίζει ατού μέχρι να την 
πάρεις γιατί έχει χάσει το κοντρόλ των 
ατού και θα του τρέξεις τις πίκες. Σου την 
αφήνει αναγκαστικά. Έτσι κόβοντας το 
τρίτο καρό του ακυρώνεις την τέταρτη 
λεβέ από καρό και το συμβόλαιο πέφτει. 
Αν δεις και δεν τραβάει τουλάχιστον τον 
&Κ, κρατάει ΑΚx στα σπαθιά και μπορείς 
να κοιμάσαι ήσυχος. Αν παρ’ όλα αυτά έχει 
και τον &J να παρακαλάς να ξέρει πως η 
εμπάς σπαθί έχει 50% πιθανότητες ενώ 
3-3 τα καρά μόνο 36%. Σταματάει στο 
δεύτερο καρό και εμπασάρει την Ντάμα 
για το τρεις μέσα.

# χχ
$ QJ109x
^ AKxx
& Kx

# J10x
$ Kxxx
^ xxx
& 109x

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# AQxx
$ xx
^ Jxx
& Axxx

# Kxxx
$ Ax
^ Q10x
& QJxx

Στο προηγούμενο «άμυνα για πρω-
ταθλητές» βάλαμε το ερώτημα 
στους αναγνώστες τι ανταμάρεις 
σαν Δ, πρώτη εσύ εναντίον δεύτε-
ρης των αντιπάλων, μετά από τις 
αγορές:

και το συμβόλαιο πέφτει.

κρατώντας: #J10x, $K952, ^98x, 
&109x και με ποιο σκεπτικό.

Τον #J. Από τους πόντους που κρατάς 
και τις αγορές των  αντιπάλων συμπεραί-
νεις πως ο σύντροφος κρατάει 11-12π. 
Με αυτό το ποντάζ αν είχε ένα ανθρώπι-
νο χρώμα σπαθιά ίσως το αγόραζε, λέμε 
ίσως γιατί στο μπριτζ παίζεις πάντα με τις 
πιθανότητες. Προτιμάμε την αντάμ πίκα 
αντί καρό λόγω των δυο ονέρ.

Τα τέσσερα χέρια ήταν:

Ο σύντροφος πετάει την Ντάμα. Συνε-
χίζεις πίκα για τον Ρήγα του Βορρά και 
μικρό από τον σύντροφο. Ο εκτελεστής 
συνεχίζει με κούπα που πιάνει ο σύντρο-
φος με τον Α ατού και τραβάει τον # J 
που ο Ν κόβει. Στην συνέχεια ο εκτελε-
στής παίζει μικρό καρό για τον Άσσο του 
μόρτου, ο σύντροφος ακολουθεί με το 10 
(ίσον μονά. Ανάποδη άμυνα, ανάποδα με-
τρήματα). Στην κούπα που ακολουθεί από 
τον μορ ο σύντροφος ξελιμάρει το &7 και 

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

πάσο 1$ πάσο 1#
πάσο 2^ πάσο 2NT

πάσο 3NT Όλοι πάσο
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# Κ72
$ ΚQ4
^ AQ73
& KJ6

# J8654
$ 765
^ 1084
& A8

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# A103
$ J1098
^ K2
& 5432

# Q9
$ A32
^ J965
& Q1097

Μερικές φορές ένας αμυνόμενος 

υποκρίνεται ότι δεν έχει άλλο φύλλο 

σ’ ένα χρώμα για να δώσει χέρι στον 

συμπαίκτη του, αναπτερώνοντας τις 

ελπίδες του εκτελεστή. Κάποιες φορές 

αυτό έχει σαν συνέπεια να μπει μέσα 

ένα συμβόλαιο που διαφορετικά θα 

έβγαινε, πιο συχνά όμως το αποτέλε-

σμα είναι να μπει περισσότερο μέσα 

ο εκτελεστής - όπως στην παρακάτω 

διανομή:

Υποχρεωτικά και μη Υποχρεωτικά και μη 
falsecardingfalsecarding  

Παίζοντας με τους φόβους και τις ελπίδες του εκτελεστή

Γιώργος Κλείτσας, email: llurk@hol.gr

σπαθώντας να ξεγελάσει τον εκτελεστή, δεν 
πρέπει να κάνει μεγαλύτερη πιθανώς ζημιά 
ξεγελώντας τον συμπαίκτη, θα δούμε τις περι-
πτώσεις που ένας αμυνόμενος βγαίνει πέμπτο 
αντί για τέταρτο και τρίτο αντί για τέταρτο στα 
χωρίς ατού - στην πρώτη περίπτωση για να 
καθησυχάσει τον εκτελεστή, στη δεύτερη για 
να τον ανησυχήσει. 

# A8
$ AKJ987
^ 32
& 1054

# 32
$ Q65
^ A76
& AQ862

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# Q107654
$ 432
^ 54
& J3

# KJ9
$ 10
^ KQJ1098
& K97

# Q109
$ Q76
^ AK2
& Q975

# A762
$ A9
^ J1054
& A86

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 854
$ 5432
^ 73
& J432

# KJ3
$ KJ108
^ Q986
& K10

Η Δύση κάνει αντάμ στα τρία χωρίς ατού των 
αντιπάλων και βλέπει από τα φύλλα της ότι 
η Ανατολή πιθανότατα δεν μπορεί να συ-
νεισφέρει πολλά στην άμυνα. Αποφασίζει 
λοιπόν να ρισκάρει να ξεγελάσει τον εκτε-
λεστή, χωρίς κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο, 
βγαίνοντας αντί για το δύο πίκα (τέταρτο), 
το έξι (τρίτο). Η προσπάθεια να “θολώσει τα 
νερά” στη συγκεκριμένη διανομή αποδίδει 
καρπούς - κάτι που δεν συμβαίνει πάντα σε 
ανάλογες περιπτώσεις. Ο Νότος κερδίζει την 
αντάμ και παίζει κούπα, δίνοντας τον άσσο 
στην άμυνα. Η Δύση συνεχίζει με το δύο πίκα 
και πλέον ο Νότος βεβαιώνεται ότι η Δύση 
ξεκίνησε με πεντάφυλλο πίκα. Έχοντας μόνο 
οκτώ λεβέ (δύο πίκες, τρεις κούπες, τρία 
καρά) και δύο πλάνα για τη συνέχεια (να 
μετράρει ένα σπαθί, ελπίζοντας να έχει τον 
άσσο η Ανατολή, ή να παίξει για 3-3 τα καρά 
συν την πιθανότητα να πέφτουν J10 καρό 
ξερά ), διαλέγει το δεύτερο και, όταν η Δύση 
παίρνει τον άσσο σπαθί, έχει και ένα μαιτρ 
καρό να εισπράξει για τη μία μέσα.
Αυτά τα δύο συζυγή falsecarding στην αντάμ 
(πέμπτο αντί για τέταρτο και τρίτο αντί για 
τέταρτο) είναι δίκοπα μαχαίρια - αν γίνει 
κατάχρηση, είναι πολύ εύκολο να αποβούν 
στατιστικά σε βάρος του παίκτη που τα 
εφαρμόζει χωρίς να πληρούνται οι σωστές 
προϋποθέσεις. Αυτές είναι οι κάτωθι:
1. Ο ανταμάρων πρέπει να έχει σχεδόν όλα 
τα κρίσιμα φύλλα της άμυνας, ώστε να μην 
έχει δυνατότητα ο συμπαίκτης του να κάνει 
λάθος.

O Νότος παίζει τρία χωρίς ατού με αντάμ πίκα. 
Ο εκτελεστής βάζει μικρό από το μορ και παίρ-
νει το δέκα της Ανατολής με τη ντάμα. Η Δύση 
κερδίζει το δεύτερο σπαθί με τον άσσο της και 
γυρίζει το βαλέ πίκα. Ο Νότος, που δεν ξέρει 
ποιος αμυνόμενος έχει τον άσσο πίκα, σκε-
πάζει λογικά με το ρήγα πίκα και η Ανατολή 
παίρνει τον άσσο πίκα. Έχοντας δει δύο σπαθιά 
στη Δύση, μετράει ότι ο εκτελεστής έχει μόνο 
οκτώ λεβέ (μια πίκα, τρεις κούπες, ένα καρό 
και τρία σπαθιά). Γυρνώντας παθητικά το βαλέ 
κούπα (η Δύση ξέρει ότι η Ανατολή έχει τρίτη 
πίκα, αφού έπεσε το 9 από το Νότο), δίνει την 
ευκαιρία στον εκτελεστή να δοκιμάσει την 
εμπάσα καρό, που έχει σαν αποτέλεσμα το 
δύο μέσα σε σχέση με το μία μέσα με το άμεσο 
γύρισμα πίκα. 
Έχοντας υπ’ όψη ότι βασική αρχή της άμυνας, 
όσον αφορά το  falsecarding, είναι ότι, προ-

Η αγορά του άξονα Βορρά-Νότου ήταν μια 
κούπα - δύο καρά - δύο κούπες - τρία χωρίς 
ατού. Η Δύση, σκεπτόμενη ότι αν βγει το έξι 
σπαθί (τέταρτο), ο εκτελεστής μπορεί να φο-
βηθεί ότι έχει πεντάφυλλο και να μην πάει από 
καρά αλλά από κούπες (όπου, με τα φύλλα της 
Δύσης, το χρώμα τρέχει με την εμπάσα της 
ντάμας), αποφασίζει να βγει το δύο, ώστε ο 
εκτελεστής να μην φοβάται τα σπαθιά. Ο εκτε-
λεστής πέφτει στην παγίδα: παίρνει το βαλέ 
σπαθί με το ρήγα του χεριού του και συνεχίζει 
με το Ρήγα καρό, θεωρώντας ότι τα σπαθιά 
είναι 4-4, αλλά η Δύση, προς μεγάλη του έκ-
πληξη, εισπράττει τέσσερα σπαθιά για το μία 
μέσα.
Αν το χέρι της ήταν # 932 $ 765 ^ Α76 & 
AQ62, η Δύση θα μπορούσε να κάνει το αντί-
στροφο falsecarding (να βγει δηλαδή τρίτο 
αντί για τέταρτο), προσπαθώντας να δώσει  
στον εκτελεστή την εντύπωση ότι έχει πεντά-
φυλλο σπαθί, με πιθανή συνέπεια ο εκτελε-
στής να δοκιμάσει να πάει από κούπες, όπου 
η Δύση υποθέτει ότι, αν λείπει κάποιο μεγάλο 
ονέρ, αυτό το έχει η Ανατολή.     
Ας δούμε ένα ακόμη παράδειγμα:
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ÉóôïñéêÝò ¢ìõíåò

# 7543
$ 9743
^ A6
& AK9

# KQ962
$ KJ10
^ Q
& J1083

Δ 
Β

 
Ν

 Α

2. Ο ανταμάρων πρέπει να μπορεί να εικάσει 
τον τρόπο, με τον οποίο θα παιχτεί το χέρι 
από τον εκτελεστή και τι επίδραση θα έχει το 
falsecard σε αυτόν.
Με αυτές τις προδιαγραφές υπολογίζεται ότι 
ένα επιτυχημένο falsecard καθεμιάς από τις 
δύο κατηγορίες που αναφέραμε γίνεται με 
συχνότητα περίπου μία φορά το χρόνο - αν 
το κάνετε πολύ συχνά, καταστρατηγώντας 
τις σωστές προϋποθέσεις, θα ήταν καλύτερα 
να μην είχατε διαβάσει αυτό το άρθρο!  Ένα 
επιπλέον επιχείρημα που θα μπορούσε να 
πείσει κάποιον να μην ξεστρατίζει εύκολα 
από την πεπατημένη (τέταρτο στην αντάμ 
στα χωρίς ατού) είναι ότι, με παίξιμο κα-
τάλληλου φύλλου, όταν οι περιστάσεις το 
απαιτούν, μπορεί να οδηγήσει τον εκτελεστή 
σε λάθος μέτρημα του χρώματος, όχι με την 
αντάμ αλλά στη συνέχεια:

# K32
$ J75
^ AQ1095
& KJ

# A7
$ K8642
^ K86
& 876

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 109654
$ A3
^ 432
& 432

# QJ8
$ Q109
^ J7
& AQ1095

Στα τρία χωρίς ατού του Νότου, η Δύση βγαίνει 
το τέσσερα κούπα, το οποίο κερδίζει η Ανατο-
λή με τον άσσο και γυρίζει το τρία. Η Δύση 
έχει την επιλογή να κερδίσει με το ρήγα και να 
παίξει και τρίτο γύρο, μετράροντας το χρώμα, 
ή να αφήσει έξω. Αν κερδίσει και μετράρει τις 
κούπες, ο εκτελεστής θα δει την κατανομή 5-2 
και μπορεί να αποφασίσει ότι είναι πολύ επι-
κίνδυνο να μετράρει πίκες και μπορεί να πάει 
από καρά κάνοντας την εμπάσα του ρήγα. Αν 
η Δύση αφήσει έξω το γύρισμα κούπα κάνο-
ντας falsecarding με το έξι, ο εκτελεστής ίσως 
θεωρήσει ότι οι κούπες είναι 4-3 και τότε, το 
συμβόλαιό του θα είναι εξασφαλισμένο δίνο-
ντας τον άσσο πίκα. 
Περιέργως, αν η Δύση δεν είχε το ρήγα καρό, 
θα έπρεπε να παίξει διαφορετικά : να πάρει το 
ρήγα κούπα στη δεύτερη λεβέ και να “καθαρί-
σει” το χρώμα, φανερώνοντας στον εκτελεστή 
τα άσχημα γι αυτόν νέα. Τότε δεν αποκλείεται 
ο εκτελεστής να ξεκινούσε με την εμπάσα 
καρό και να έμπαινε δύο μέσα αντί για μία. 
      

Όταν τα χέρια της ΑΔ μοιράστηκαν στους Νε-

οζηλανδούς, η Δύση σκέφτηκε σωστά να συ-

νεχίσει με κούπα στην 2η λεβέ, έχοντας βγά-

λει το συμπέρασμα ότι η Ανατολή κρατούσε 

ακριβώς #AJ8, αφού αν η Ανατολή είχε #Α8 

θα έπαιρνε με τον #Α και θα επέστρεφε το 

#8. Έπαιξε επομένως τον $J τον οποίο κέρ-

Η διανομή μοιράστηκε το 1995 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων 25 ετών 
και κάτω που έγιναν στο Μπαλί της Ινδονησίας και στο οποίο νικητές ανα-

δείχτηκαν οι 6 παίκτες από την Μεγάλη Βρετανία. 

Α/Δ στη 2η Μοίρασε ο Ν 

Αντάμ: #K

Ο Νότος σε 1η θέση άνοιξε 5^ το οποίο έγι-

νε και το τελικό συμβόλαιο. Στην αντάμ του 

#Κ ο σύντροφός σας βάζει το #8. Πώς θα 

συνεχίζατε; Σκεφτείτε, αποφασίστε και… 

δείτε παρακάτω:

Η λύση
Η διανομή προέρχεται από έναν αγώνα του 

προκριματικού σταδίου, ανάμεσα στους 

Βρετανούς και τους Νεοζηλανδούς, οι οποί-

οι και έχασαν στην συνέχεια στον τελικό από 

τους ίδιους αντιπάλους. Η αγορά όπως και η 

1η λεβέ ήταν ταυτόσημες και στα 2 τραπέ-

ζια. Αυτό που διαφοροποιήθηκε ήταν η συ-

νέχεια από την Δύση και φυσικά η κατάληξη 

του συμβολαίου.

Α/Δ στη 2η Μοίρασε ο Ν  

Αντάμ: #K

# 7543
$ 9743
^ A6
& AK9

# KQ962
$ KJ10
^ Q
& J1083

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# AJ8
$ A865
^ 2
& Q7654

# 10
$ Q2
^ KJ10987543
& 2

δισε η Ανατολή με τον $Α βλέποντας τον 

εκτελεστή να βάζει την $Q. 

Δυστυχώς ο συγκεκριμένος παίκτης βρισκό-

ταν στο σκοτάδι σχετικά με το πώς ήταν η 

κατανομή στα μαζέρ και επίσης αγνοούσε 

τον κάτοχο του $Κ. Τελικά αποφάσισε να 

εισπράξει τον #Α και αυτό ήταν το τέλος της 

άμυνας. Ο Ν φυσικά έκοψε, τράβηξε τα ατού 

και ξεσκάρταρε το $2 στο 2ο ονέρ σπαθί 

βγάζοντας το συμβόλαιο.

Στο άλλο τραπέζι, όπου με τα χρώματα της 

Βρετανίας αγωνίζονταν οι δίδυμοι Justin 

και Jason Hucket, ο Jason βρήκε την σωστή 

άμυνα αναλαμβάνοντας την ευθύνη να δείξει 

εκείνος την γραμμή, αφού γνώριζε ότι η συ-

νέχεια στις πίκες θα ήταν καταστροφική και 

παράλληλα έπρεπε να δώσει αυτή την πλη-

ροφορία έμμεσα στον αδερφό του. Έπαιξε 

τον $Κ, ελπίζοντας, λογικά λόγω της αγοράς, 

να βρίσκεται απέναντι ο $Α και συνέχισε με 

μικρή κούπα βάζοντας τέλος στις φιλοδοξίες 

του εκτελεστή*.

Από αυτό το υλικό φτιάχνονται οι πρωτα-

θλητές.

*Ένας από τους σημαντικότερους κανόνες της 

καλής άμυνας είναι ότι ο αμυνόμενος που είναι 

σίγουρος για το σωστό δρόμο που πρέπει να 

ακολουθηθεί (επειδή έχει ίσως τις περισσότε-

ρες πληροφορίες, όπως στην παραπάνω δια-

νομή) παίρνει ο ίδιος την πρωτοβουλία και δεν 

αφήνει τον σύντροφό του να αποφασίσει,  γιατί 

αυτός πιθανόν να κάνει λάθος. 
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Εξασκηθείτε στην αγορά
Λουκάς Ζώτος

ROMAN KEY CARD BLACKWOOD (2)

Λύσεις των 
ασκήσεων
στη σελίδα 21

Μετά από πάσο - 1$– πάσο – 3$(λίμιτ) 

– πάσο  τι αγοράζουμε με τα παρακάτω 

χέρια:

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

# 5
$ AJ10873
^ KQJ63
& Q

1.

# A
$ AKQ87
^ KQJ64
& xx

2.

# AKQ3
$ KJ874
^ -
& KQ74

3.

# Ax
$ KQ954
^ K7
& AQ103

4.

# AQ
$ K9873
^ AKQ10x
& x

5.

Το RKCB θεωρεί συμβατικά τον Ρήγα ατού 
σαν 5ο άσσο*  και αυτός απαντιέται κανο-
νικά στα βήματα. Έκτη κάρτα - κλειδί  εί-
ναι η Ντάμα ατού η οποία είτε απαντιέται 
άμεσα, στην περίπτωση που ο απαντών 
έχει 2 κάρτες - κλειδί, είτε απαντιέται 
μετά από νέα ερώτηση, θα δούμε με ποιο 
τρόπο. Η ερώτηση με 5ΧΑ εξακολουθεί να 
ζητάει τους Ρηγάδες. 

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
1)  Εάν κάποιος δεν έχει κανένα από τους 5 

δεν ρωτάει Άσσους. Σωστό είναι να παί-
ζεται ότι ο ερωτών έχει πάντα τουλάχι-
στον έναν άσσο και την Ντάμα ατού.

2)  Εάν  ρωτηθούν Άσσοι και λείπει μόνο 
ένας -ενώ υπάρχει και η Ντάμα ατού-
πρέπει να δηλωθεί σλεμ, αλλιώς κακώς 
ερωτήθηκαν Άσσοι (εξαίρεση η περί-
πτωση που ξέρετε ότι λείπει σίγουρα 
ένα άλλο απαραίτητο φύλλο, π.χ. ένας 

1ο βήμα 5& 1 η 4

2ο βήμα 5^ 0 η 3

3ο βήμα 5$ 2 χωρίς την Ντάμα ατού

4ο βήμα 5# 2 με την Ντάμα ατού

5ο βήμα 5NT 1 ή 3  Άσσοι και σικάν

(6 σπαθιά ρωτάει την Ντάμα ατού 

 εκτός εάν το φίτ είναι σπαθιά)

  

  

6ο βήμα 
Αγορά του σικάν στο 

επίπεδο 6
2 ή 4 Άσσοι και σικάν

(επόμενο χρώμα ρωτάει την 

Ντάμα ατού, εκτός εάν το φίτ 

είναι εκεί)
 

(ή στο χρώμα εάν 

είναι κάτω από το 

σικάν)

Ρήγας σε πλευρικό χρώμα). 

3)  Η ερώτηση Ρηγάδων- όταν γίνει -προϋ-
ποθέτει ότι υπάρχουν όλοι οι Άσσοι και η 
Ντάμα ατού (αυτό -κατόπιν συμφωνίας 
- μπορεί να μην ισχύει μόνο σε αγώνα 
ζευγών, για να παιχθούν 6ΧΑ).

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

- Δεν χρησιμοποιούμε RKCB αν σε κάποια 
πιθανή απάντηση π.χ. 2 Άσσοι και η Ντάμα 
ή 2 άσσοι χωρίς την Ντάμα ατού, θα είμα-
στε ήδη ψηλά.

- Όταν χρησιμοποιούμε RKCB πρέπει να 
είμαστε σε θέση να διευκρινίσουμε, σε 
περίπτωση απάντησης 0-3 ή 1-4 άσσων, 
πόσους άσσους έχει ο σύντροφός μας. 
Σε περίπτωση αμφιβολίας επαναφέρου-
με στο χρώμα, αγορά που δεν πασάρε-
ται εάν ο σύντροφος έχει 3 η 4 άσσους 
αντίστοιχα.

- Ο παίκτης που έχει σικάν δεν ρωτάει σχε-
δόν ποτέ Άσσους με απλό RKCB. Συνήθως 
χρησιμοποιεί κιουμπίντ ή Ζοζεφίνα ή χρη-
σιμοποιεί μια σύμβαση που ονομάζεται 
Exclusion Blackwood. 
- Επίσης δεν πρέπει να γίνεται ερώτηση 
Άσσων αν δεν έχει εξασφαλιστεί ότι υπάρ-
χει κοντρόλ πρώτου ή δεύτερου γύρου σε 
όλα τα χρώματα. Στην περίπτωση που δεν 
έχουμε κοντρόλ σε κάποιο χρώμα ξεκινά-
με πρώτα με κιουμπίντ και ρωτάμε Άσσους 
στη συνέχεια (αν μπορούμε).

*  Για να είναι καλό ένα μικρό σλέμ πρέπει να έχει 

τουλάχιστον 50% πιθανότητες επιτυχίας. Εφόσον 

η κανονική εμπάς έχει το πολύ 50% πιθανότητες 

επιτυχίας είναι λογικό να ισοδυναμεί ο Ρήγας ατού 

με Άσσο.

**  κατά σύμπτωση το σκορ του σλεμ σε μαζέρ στη 

δεύτερη. Έτσι είναι πιο ευκολομνημόνευτο. 

Συνεχίζεται

A) ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΣΩΝ
Απαντήσεις: ΣΤΑ 4ΧΑ KEY CARDS

Σημειώσεις: 1) Η ερώτηση άσσων RKCB μπορεί να γίνει - σε ειδικές περιπτώσεις και κατόπιν συμφωνίας με τον σύ-

ντροφο- με άλλη αγορά αντί 4ΧΑ. Τα βήματα παραμένουν ως άνω.  

2) Τα δύο πρώτα βήματα μπορούμε να τα παίζουμε και αντίστροφα π.χ. 5& = 0-3 key cards. Η απάντηση 1430**,  

που συνιστάται εδώ, υπερέχει, όπως θα δούμε, στις περιπτώσεις που το φιτ είναι στις κούπες. 
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Åðéðïëáéüôçôá óôçí ÜìõíáÅðéðïëáéüôçôá óôçí Üìõíá
Δημήτρης Ναθαναήλ

Υπάρχουν λάθη του συμπαίκτη που είναι σημαντικά στο τελικό αποτέλεσμα, αλλά περνούν σχετικά  ασχολίαστα κα-
θώς αυτός δεν είχε αρκετά στοιχεία για να προχωρήσει στη σωστή ανάλυση και να πάρει την πρέπουσα απόφαση.

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

πάσο πάσο πάσο 1$
2& κοντρ πάσο 3#
πάσο 4# πάσο όλοι

# 8643
$ Κ2
^ Α1097
& -

# 10
$ Q104
^ J863
& 32

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 9752
$ 875
^ K54
& -

# AKQJ
$ AJ963
^ Q
& -

Αντίθετα όταν εσείς ανακαλύψατε την ιδανική 

άμυνα για να ρίξετε το συμβόλαιο, είναι εξοργιστι-

κό να βλέπετε τον συμπαίκτη να παίζει αυτόματα 

και δίχως σκέψη και να χαρίζει το συμβόλαιο που 

εσείς είχατε καταδικάσει. Ένα τέτοιο παράδειγμα 

και η σημερινή διανομή από αγώνα ομάδων.

Σαν Δύση και με όλους στη ζώνη, δηλώσατε πάσο 

στην πρώτη θέση (ως Dealer) με τα εξής φύλλα:

# 10, $ Q104, ^ J863, & AKJ32  

και οι αγορές εξελίχθηκαν ως εξής:

Διαλέγετε για έξοδο τον &Α και αντικρίζετε τα 

παρακάτω φύλλα του Βορρά:

# 8643, $ Κ2, ^ Α1097, & 1064 

Μετά τον &Α, τραβάτε και τον &Κ στο χρώμα 

και ψαρεύετε τη δίφυλλη Ντάμα στο Νότο. Μη 

έχοντας καλύτερη επιλογή συνεχίζετε με τον &J, 

που κερδίζει τη λεβέ καθώς ο εκτελεστής στο 

Νότο ξεφυλλίζει από το χέρι του το ^2. Και ας 

δούμε τώρα όλα τα απομένοντα φύλλα στα χέρια 

των παικτών:

Η παρεμβολή 2& αιτιολογείται απολύτως για 

να υποδείξει τυχόν αντάμ της Ανατολής, αν ο 

Βορράς γινόταν ο τελικός εκτελεστής, αλλά και 

δικαιολογείται από την παρουσία του $10 που 

δεν επιτρέπει αμφίπλευρη την εμπάς της Ντάμας, 

στο χρώμα αυτό.

Αναλύετε σύντομα αυτό που γνωρίζετε από τις 

προηγηθείσες αγορές και συνεχίζετε θαρραλέα 

με το &3. Έκπληκτος ο εκτελεστής κόβει με το 

#8 από τον μορ, η Ανατολή πανωκόβει με το 

#9 και ο Νότος κερδίζει τη λεβέ με τον #J. Έτσι 

επωφελείται από το λάθος της Ανατολής, που πί-

στεψε ότι μπορούσε να αναβαθμίσει το ατού του 

συμπαίκτη της αντί να διώξει μια κούπα και να 

καταδικάσει έτσι το συμβόλαιο να μπει μια μέσα, 

αφού ο εκτελεστής θα έχανε μια λεβέ στις κούπες 

καθώς δεν θα μπορούσε πλέον να μετράρει το 

χρώμα με κόψιμο στον μορ.

Το λάθος της Ανατολής είναι αρκετά πιθανό να 

συμβεί σε παρόμοιες περιπτώσεις, καθώς έχουμε 

εθιστεί σε έναν τέτοιο κακό αυτοματισμό.

Συμπέρασμα: Πάρτε την επόμενη φορά μια 

«ανάσα» πριν να παίξετε αυτό που φαίνεται 

αυτονόητο!....

Διάλεξα ακόμα μια διανομή με θέμα τη δυσκολία 

που έχει η άμυνα να αναλύσει τις αγορές μέχρι το 

τελικό συμβόλαιο, ώστε να ανακαλύψει αν τελικά 

υπάρχει άμυνα για να νικήσει τον εκτελεστή. Με 

Β-Ν στην «πράσινη» και Α-Δ στη ζώνη, η Ανατο-

λή σήκωσε τα εξής φύλα:

#Q987, $93, ^8762, &AKJ

και πριν έρθει η σειρά της να αγοράσει προηγή-

θηκαν το ΠΑΣΟ τόσο της Δύσης όσο και του Βορ-

ρά. Η συνέχεια ήταν

Τι θα λέγατε εσείς με τα φύλλα της Ανατολής; 

Πάσο, κοντρ ή 4#;

Στο τραπέζι που παρακολουθούσα την διανομή 

η Ανατολή επέλεξε το ΚΟΝΤΡ και μου εξήγησε, 

ότι έχοντας αποφύγει ο σύντροφος, το άνοιγμα 

WEAK, σίγουρα έχει κάποια αμυντική δύναμη 

που να δικαιολογεί την παρεμβολή του!...

Η έξοδος της Δύσης ήταν το &2 και κατέβηκε ο 

εξής μορ στον Βορρά:

# 64, $AJ54, ^10, & 1098543

Με σιγουριά η Ανατολή κατέληξε στο συμπέρα-

σμα ότι η έξοδος ήταν από σόλο και ΟΧΙ από την 

τρίφυλλη ντάμα, και ότι έπρεπε να ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΕΙ 

τον σύντροφο ώστε να ανακαλύψει την ΜΟΝΗ 

εναλλακτική συνέχεια που θα κέρδιζε το μία 

μέσα!

Και ας δούμε την πλήρη διανομή:

Η Ανατολή κέρδισε την πρώτη λεβέ με τον &Κ 
και συνέχισε με τον &J για να κόψει ο σύντρο-

φος, ο οποίος, ΕΛΠΙΖΟΝΤΑΣ το καλύτερο, συνέχι-

σε με τον #J. Τελικό αποτέλεσμα μία κάτω και -

100 για Β-Ν. Στις 4# με έξοδο κούπα και γύρισμα 

το σόλο καρό θα εισέπραττε +800!....

OñèÞ êñßóç - ôÝëåéá ÜìõíáOñèÞ êñßóç - ôÝëåéá Üìõíá

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

πάσο πάσο πάσο 1$

1# 4$ ;;;;

# 64
$ AJ54
^ 10
& 1098543

# KJ1032
$ Q2
^ KJ532
& 2

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# Q987
$ 93
^ 8762
& AKJ

# A5
$ K10876
^ A94
& Q76
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Καλλιτεχνικό

Η λύση του προηγούμενου προβλήματος

# Α2 
$ 3
^ J1098
& J109876

# 9876
$ K987
^ A3
& AQ5

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 543
$ 2
^ KQ7654
& K43

# KQJ10
$ AQJ10654
^ 2
& 2

Το πρόβλημα του τεύχους αυτού θα μπο-

ρούσε να παρουσιαστεί και να επιλυθεί 

από έναν πολύ δυνατό εκτελεστή και σε 

κανονικούς αγώνες. Μετά την αντάμ και τη 

συνέχειά της ο Νότος έχει όλα τα στοιχεία 

που χρειάζεται. Ξέρει ότι αν παιχτεί τρίτο 

καρό είναι πιθανότατα διπλοτσάκα και η 

Δύση θα προάγει δεύτερη λεβέ στα ατού 

(προφανώς θα αρνηθεί να κόψει αν ο Νό-

Στο πρόσφατο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Ζευγών, στην 1η 
ημερίδα στο Όπεν, η διανομή 
Νο 5 είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Μοίρασε ο Βοράς,

Β-Ν στη δεύτερη.

# 1065 
$ 53 
^ KJ107
& J1085

# J83
$ AKQ1087
^ 8
& AKQ

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# KQ42
$ -
^ AQ653
& 9643

# A97
$ J9642
^ 942
& 72

# A2 
$ KQJ4 
^ AKQ1063
& 3

# 3
$ 10987
^ 72
& AK9852

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# J10965
$ 4
^ J985
& Q104

# KQ874
$ A632
^ 4
& J76

τος κόψει με Q ή J ή 10). Ξέρει ακόμα ότι 

η Ανατολή έχει είσοδο στο χέρι της με ένα 

μεγάλο ονέρ σπαθί (αν η Δύση είχε &ΑΚ 

σίγουρα θα έκανε αντάμ εκεί). Εξάλλου 

η Δύση σίγουρα έχει 4 ατού με τον Ρήγα 

για να δικαιολογείται το κοντρ αφού, σύμ-

φωνα με τα παραπάνω, δεν έχει πολλούς 

πόντους και ο σύντροφός της απάντησε 

στο επίπεδο ένα.  

Nότος Δύση Βορράς Ανατολή

1& πάσο 1^
4$ κοντρ όλοι πάσο

Αντάμ ^Α και συνέχεια ^3

Μπορείτε, από τη θέση του Νότου, να κάνετε

την Δύση να μετανιώσει για το κοντρ της;

# 5432 
$ KQJ109 
^ J1098
& -

# 6
$ 32
^ K765
& KQJ1098

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 7
$ A87
^ Q2
& A765432

# AKQJ1098
$ 654
^ A43
& -

Συμβόλαιο: 6# Αντάμ: &Κ. 

Μπορείτε να εκμεταλλευτείτε την αντάμ 

αυτή και να βγάλετε το συμβόλαιό σας;

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

Παραθέτω την απάντηση του αναγνώστη 

του περιοδικού Κώστα Μπαρμπαρούση:

Είναι καλό να μην αποδέχεσαι τα δώρα του 

μισητού αντιπάλου, γιατί ως γνωστόν, «φο-

βού του Δαναούς και δώρα φέροντες».

Έτσι, κόβουμε την αντάμ του &Κ στο μορ 

και πανωκόβουμε στο χέρι μας. Τραβάμε 

ένα γύρο ατού και παίζουμε κούπα προς 

τον $Κ του μορ που κερδίζει. Συνεχίζου-

με με την $Q που επίσης κερδίζει, αφού η 

Ανατολή δεν μπορεί να πάρει τον $Α της 

γιατί τότε θα έχουμε κατέβασμα στον μορ  

για τις μετρ κούπες.

Συνεχίζουμε με καρό από τον μορ και η 

άμυνα δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Είτε 

φορτσάρει με την ^Q η Ανατολή είτε όχι, 

θα δώσουμε μόνο μια λεβέ στον ^Κ της 

Δύσης η οποία μη έχοντας οδό διαφυγής θα 

μας δώσει είτε το τέταρτο καρό, στο οποίο 

θα διώξουμε τη χανόμενη κούπα μας είτε 

θα παίξει σπαθί κόψιμο και ξεσκαρτάρισμα 

που είναι το ίδιο.

Όμορφο και έξυπνο πρόβλημα.

Ολόσωστη λύση απέστειλαν οι: Δημήτρης 

Δανελλάκης, Ιωσήφ Δριδάκης, Λεωνίδας 

Ζήτης, Λευτέρης Καραμπλιάς, Δημήτρης 

και Μάνος Μανουσάκης, Πέτρος Νικολαί-

δης, Φράνκο Κιαρούτζι, Γιώργος Κότσης, 

Κώστας Μπαρμπαρούσης, Κώστας Λυμπέ-

ρης, Ερμόλαος Φαϊδάς. 

Λ.Ζ.

Το χέρι αυτό παίχθηκε από τον 
Ιταλό Maurizio Sementa σε έναν 
αγώνα ομάδων στο Μόντε Κάρλο 
το 1978 και κέρδισε το βραβείο 
του «Hand of the Year” από τη 
Διεθνή Ένωση Δημοσιογράφων 
Μπριτζ. 

ìðñßôæ ΑΥΤΟΜΑΤΟ 
ΔΙΠΛΟ ΣΚΟΥΙΖ

ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΗΣ
ΧΡΟΝΙΑΣ (1978)
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Παίζει και τη $Q. O Βοράς δίνει το ^10. 

Κρίμα, ο $J δεν πέφτει. Ο μορ ξεσκαρτάρει 

το &9 και κάνει απελπισμένα την εμπάσα 

Καρό και, ώ του θαύματος, περνάει και το 

3ο Καρό κερδίζει τη 12η λεβέ! 

Αν εξετάσουμε το παίξιμο, θα δούμε ότι η 

άμυνα έπρεπε να αφήσει έξω δύο φορές 

τον #Α. Τώρα ο εκτελεστής δεν μπορεί να 

τραβήξει την 4η Πίκα, παρά μόνο παίζοντας 

Καρό, οπότε το σκουίζ καταστρέφεται. 

Αλλά έστω παίρνοντας τον #Α στον 1ο 

ή στον 2ο γύρο, αν παιχθεί Καρό, πάλι το 

σκουίζ χαλάει. Και φυσικά το ίδιο ισχύει, αν 

η αρχική έξοδος ήταν Καρό. Στην τελευταία 

περίπτωση βέβαια, ο εκτελεστής θα ήταν 

αναγκασμένος να κάνει την εμπάσα, αφού 

ακόμη λείπει ο #Α, αλλά η μοναδική του 

ελπίδα πια θα ήταν να πέφτει ο $J.

Γράφει ο Νίκος Ασμενιάδης

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1^ πάσο

2$ πάσο 2# πάσο

4XA πάσο 5^ πάσο

6ΧΑ όλοι πάσο

Η Ανατολή τόλμησε να ανοίξει με τους 11 

πόντους της (αλλά με 21/2 άμεσες λεβέ και 

με 6 χανόμενες και τώρα ποιος μπορούσε να 

κρατήσει τη Δύση!

Ο Βοράς βγήκε τον &J. Ο εκτελεστής πήρε 

με τον &Α και έπαιξε αμέσως πίκα για τον 

#Κ του μορ. Ο Νότος, βλέποντας τα τόσο 

απειλητικά Καρά του μορ, άρπαξε τον #Α 

και γύρισε σπαθί, που το κέρδισε με το &Κ ο 

εκτελεστής.

Η αγορά:

# - 
$ - 
^ KJ10
& J

# -
$ Q108
^ 8
& -

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# -
$ -
^ AQ6
& 9

# -
$ J9
^ 94
& -

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1#

πάσο 2^ πάσο 2$

πάσο 4ΧΑ πάσο 5^

πάσο 6$ όλοι πάσο

Δοκίμασε αμέσως τις Πίκες, τις βρήκε μοιρα-

σμένες και φυσικά ξεσκάρταρε το $7. Ο Νό-

τος πέταξε το $2, ο Βοράς το ^7.

Ήρθε τώρα στο χέρι με τη &Q, όπου ο Νότος, 

για να κρατήσει 4φυλλο το $J, έδωσε το ^2, 

και έπαιξε τις Κούπες, με την ελπίδα να βρει 

τον $J τρίφυλλο. Στον $Α και $Κ ξεσκαρ-

τάρει από το μορ δύο Καρά.

Η θέση τώρα είναι:

Ολοι στη Δεύτερη.

Μοίρασε ο Νότος.

Σίγουρα στην Ιταλία ανοίγουν κάπως ελα-

φρά!

Η Δύση βγήκε τον &Α και συνέχισε με τον 

&Κ. Ο Μορ έκοψε με το $4, ενώ η Ανατολή 

ακολούθησε με το 4 και το 10. Ο Εκτελεστής 

τράβηξε δύο μεγάλα Ατού του μορ, όπου η 

Ανατολή ξεσκάρταρε μια πίκα.

Η κατανομή 4-1 των Ατού ήταν μεγάλο σοκ. 

Αλλά το σλέμ φαινόταν ακόμη ασφαλές, αν 

είτε οι Πίκες είτα τα Καρά ήταν μοιρασμένα. 

Επομένως ο Εκτελεστής συνέχισε με τον $J 

του μορ, όπου η Ανατολή ξεσκάρταρε άλλη 

μία Πίκα.

Τα ξεσκαρταρίσματα Πίκας της Ανατολής 

φαίνονταν πολύ ύποπτα. Στο κάτω-κάτω οι 

Πίκες ήταν το χρώμα που είχε ανοίξει την 

Αγορά. Βέβαια, θα μπορούσε να ήταν μια 

φοβερή μπλόφα της Ανατολής, με τις Πίκες 

εξ αρχής 3-3. Αν όμως τα ξεσκαρταρίσματα 

αυτά ήταν υποχρεωτικά, αυτό σήμαινε ότι 

η Ανατολή είχε κατανομή 5-1-4-3, οπότε ο 

Εκτελεστής δεν θα μπορούσε να έρθει στο 

χέρι με το δεύτερο γύρο Πίκα, γιατί θα έκοβε 

η Δύση.

Πιστεύοντας ότι οι Πίκες έπρεπε να ήταν κα-

κομοιρασμένες, ο Sementa ακολούθησε τον 

μοναδικό δρόμο που του έμενε. Μετά από 

τον $J,  έπαιξε το #2 και το κέρδισε με την 

#Q. Τράβηξε αμέσως και το τελευταίο ατού, 

ξεσκαρτάροντας από τον μορ τον #Α. 

Η Ανατολή τώρα βρέθηκε σε φοβερό σκου-

ίζ σε τρία χρώματα. Να πετάξει Καρό ή και 

άλλη μια Πίκα ήταν αδιανόητο, οπότε έδωσε 

απελπισμένα τη &Q, ελπίζοντας ο Σύντρο-

φος να έχει τον &J. Δυστυχώς όμως, αυτό το 

φύλλο το είχε ο Εκτελεστής, που το εισέπρα-

ξε αμέσως, βάζοντας την Ανατολή ξανά και 

αμετάκλητα σε δεύτερο σκουίζ. Ετσι έβγαλε 

τελικά το σλεμ του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το σλεμ πέφτει, αν 

η Δύση στη δεύτερη λεβέ παίξει λιμό Σπα-

θί αντί για τον &Κ. Αυτή βέβαια είναι μια 

δύσκολη άμυνα, αλλά θα μπορούσε ίσως να 

βρεθεί, αν η Ανατολή στην πρώτη λεβέ έδινε 

το &10 αντί για τo &4. 

Από το βιβλίο του H. W. Kelsey

“Bridge – The Mind of the Expert”
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Διανομές από 
πρόσφατους αγώνες

# AJxx 
$ Kx 
^ xxx
& KJ8x

# Qx
$ AJxx
^ 10xx
& Q7xx

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# K10xx
$ 10xxx
^ Kxx
& xx

# xxx
$ Q9x
^ AQJx
& A109

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

πάσο 1& πάσο 1^

πάσο 1# πάσο 3XA

πάσο πάσο πάσο

Συμβόλαιο 3ΧΑ με εκτελεστή το 
Νότο και αντάμ μικρή κούπα

Η ∆ύση κάνει αντάμ μικρή κούπα, ο 
$Κ από τον Βορρά, μικρό από την 
Ανατολή και τον Νότο. Η πρώτη μι-
κρή δυσκολία ξεπεράστηκε αφού 
η Ανατολή δεν είχε τον $Α. Πρέπει 
όμως να μη πάρει χέρι η Ανατολή 
και γι’ αυτό ο εκτελεστής παίζει μι-
κρό σπαθί από τον Βορρά, μικρό η 
Ανατολή,  το &9 ο εκτελεστής,  την 
&Q η ∆ύση που κερδίζει την λεβέ.

Η ∆ύση παίζει τώρα την #Q, τον #A 
αμέσως ο εκτελεστής, μικρό η Ανα-
τολή, μικρό και ο Νότος. 

Καρό ο εκτελεστής από τον Βορρά, 
μικρό η Ανατολή τον ^J ο Νότος 
άφοβα, μικρό η ∆ύση (ο εκτελεστής 

Ο Νότος κάνει αντάμ το #10, τον #J 
η ∆ύση, τον #Α ο Βορράς, μικρό η 
Ανατολή. Ο Βορράς γυρνάει σπαθί, 
μικρό η Ανατολή, μικρό και ο Νότος! 
Κερδίζει τη λεβέ η ∆ύση με τον &J. 
Μικρή κούπα ο εκτελεστής από τη 
∆ύση, μικρή ο Βορράς κερδίζει με 
την $Q η Ανατολή. Τον ^J τώρα ο 
εκτελεστής, μικρό καρό ο Νότος, μι-
κρό από τη ∆ύση, μικρό και ο Βορ-
ράς. Μικρό καρό ο εκτελεστής, μικρό 
ο Νότος το ^10 από τη ∆ύση τον ^Κ 
ο Βορράς που κερδίζει τη λεβέ. Σπα-
θί από το Βορρά, την &Q η Ανατο-
λή, μικρό πάλι ο Νότος, πίκα από τη 
∆ύση. Κούπα ο εκτελεστής για τον $J 
του μορ, ο $Α από τον Βορρά που 
κερδίζει τη λεβέ και παίζει το τελευ-
ταίο του σπαθί. Έτσι ο υπομονετικός 
Νότος κάνει ακόμα 2 λεβέ από σπαθί 
(&Α10) βάζοντας το συμβόλαιο μία 
μέσα.

Καλή άμυνα από τον Β-Ν με hold-up 
και σωστά γυρίσματα.

# Axx 
$ Axx 
^ Kxxx
& xxx

# KQJx
$ KJ10x
^ AQ10x
& J

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# xx
$ Qxx
^ Jxx
& KQxxx

# 1098x
$ xx
^ xxx
& A10xx

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1^ πάσο 1XA πάσο

2$ πάσο 3& πάσο

3XA πάσο πάσο πάσο

Του Νίκου Καζιλάρη

Μεταξύ πολλών, ωραίων και με ενδιαφέρον διανομών που 
παίχτηκαν στο ταυτόχρονο ζευγών Όπεν ΑΣΑΕ στις 22/9/
2009 και στις Ομάδες Όπεν στις 23/9/2009, θεωρώ τις πιο 
κάτω διανομές άξιες σχολιασμού.

κατάλαβε ότι αν η ∆ύση είχε τον ^Κ 
θα άνοιγε καθώς θα είχε 12π, άρα 
τον ^Κ τον έχει η Ανατολή). Ευχή 
τώρα να είναι τα καρά να είναι 3-3.

Ο εκτελεστής παίζει μετά τον &Α 
μετά μικρό σπαθί προς τον &J και 
τον &Κ, μικρό καρό από τον Βορρά, 
την ^Q από τον Νότο, τον ^Α από 
τον Νότο. Επιτυχία! Τα καρά είναι 
3-3, οπότε παίζει και το τελευταίο 
καρό και κάνει 9 λεβέ, βγάζοντας το 
συμβόλαιο.

Καλή εκτέλεση που περιέχει timing 
και μεγάλη προσοχή στα κατεβάσμα-
τα.

Συμβόλαιο 3ΧΑ με εκτελεστή την 
Ανατολή και αντάμ το #10
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Εξασκηθείτε στην εκτέλεση Λύσεις των προβλημάτων (από τη σελίδα 6)

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1 (**)

# AQ5
$ K762
^ K5
& Q985

# J1098
$ Q103
^ A1042
& A6

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 743
$ 4
^ J9873
& J732

# K62
$ AJ985
^ Q6
& K104

# A105
$ K74
^ K109
& 10743

# 2
$ J5
^ 643
& AKQJ852

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 6432
$ 10982
^ J752
& 9

# KQJ98
$ AQ63
^ AQ8
& 6

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2 (***)

Για να έχει εγγυημένη επιτυχία σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις που τα ατού 

δεν είναι 4-0, ο Νότος πρέπει, αφού κερδίσει την πρώτη λεβέ,  να παίξει τα 

καρά πριν να παίξει ατού. Όταν η κατάσταση στα καρά ξεκαθαρίσει, τότε θα 

παίξει ατού. Εάν η Ντάμα ατού πέσει ξερή ή δίφυλλη, έχει καλώς. Όταν όμως 

αντιληφθεί ότι χάνει μία από ατού, αρχίζει να παίζει τις καλές πίκες του. Μετά, 

δίνει στη Δύση (ή στην Ανατολή αν ήταν αυτή που είχε την τρίφυλλη Ντάμα) 

το ατού που χάνει. Η Δύση (ή η Ανατολή αντίστοιχα) θα αναγκαστεί να του 

προσφέρει  κόψιμο και ξεσκαρτάρισμα ή να παίξει σπαθί Με οποιονδήποτε 

από τους δύο τρόπους, ο Νότος χάνει μόνο μία λεβέ στα σπαθιά και πετυχαίνει 

τις δέκα λεβέ του. 

Αφού κόψτε το δεύτερο σπαθί, πρέπει να δοκιμάσετε τα ατού παίζοντας #Κ 

και #Α προς το μορ. Αν και οι δύο αντίπαλοι ακολουθήσουν, το συμβόλαιο 

είναι σίγουρο, αφού έχετε τα κατεβάσματα να κόψετε άλλα 2 σπαθιά στο 

χέρι και να πάρετε το τρίτο ατού της άμυνας με το τελευταίο ατού του μορ, 

κάνοντας έτσι την λεγόμενη «αντιστροφή του μορ». Από τη στιγμή όμως που 

η Δύση δεν ακολουθεί στο δεύτερο ατού, πρέπει να παίξετε αμέσως $ΑΚQ. 

Αν οι κούπες είναι 3-3, μαζεύετε το τελευταίο ατού για δώδεκα εύκολες λεβέ. 

Όπως είναι τα φύλλα εδώ, η Ανατολή, έχοντας και τις μακριές κούπες και τα 

πολλά ατού, ακολουθεί στις κούπες, οπότε τώρα εξασφαλίζετε το σλεμ σας 

κόβοντας την τελευταία σας κούπα με το τελευταίο ατού του μορ.   

Ζεύγη.
ΒΝ στη δεύτερη  
Μοίρασε ο Νότος

Ομάδες.
Όλοι στη δεύτερη  
Μοίρασε ο Νότος
Αντάμ: #J Αντάμ: &K

Λύσεις των ασκήσεων της σελίδας 16

1.  3#. Παρότι ο συμπαίκτης μπορεί, ορια-
κά, να έχει 2 Άσσους και τον Ρήγα ατού, 
μπορεί όμως να έχει και μόνο ένα από 
αυτά οπότε το επίπεδο 5 δεν παρέχει κα-
μία ασφάλεια. Εξάλλου αν σας απαντήσει 
5# (2 κάρτες – κλειδί και την Ντάμα 
ατού) βρίσκεστε ήδη στο σλεμ χωρίς 
2 Άσσους (ή έναν και τον Ρήγα ατού). 
Καλύτερα να τον ενθαρρύνετε απλά με 
κιουμπίντ και μετά να κλείσετε στις 4$.  
Αν έχει ιδανικό χέρι θα συνεχίσει μόνος 
του οπότε ακόμα και αν δεν έχετε σλεμ 
θα παίξετε 5$ οι οποίες θα βγαίνουν.  

2.  3#. Εδώ χρειάζεστε απαραίτητα κο-

Νότος Δύση Βορράς Ανατολή

1$ πάσο 2XA* πάσο

4$ όλοι πάσο

Νότος Δύση Βορράς Ανατολή

πάσο πάσο

1# 4& 4# πάσο

4XA πάσο 5&* πάσο

6# όλοι πάσο

# 5
$ AJ10873
^ KQJ63
& Q

1.

# A
$ AKQ87
^ KQJ64
& xx

2.

# AKQ3
$ KJ874
^ -
& KQ74

3.

# Ax
$ KQ954
^ K7
& AQ103

4.

# AQ
$ K9873
^ AKQ10x
& x

5.

Εξασκηθείτε στην αγορά
ROMAN KEY CARD BLACKWOOD (2)

ντρόλ σπαθί το οποίο με την ερώτηση 
Άσσων μπορεί να μη μάθετε. Π.χ. ο 
συμπαίκτης πιθανό να έχει ^Α και 
&ΚQ οπότε το σλεμ είναι τραβηχτό, 
μπορεί όμως να έχει ^Α και #ΚQ οπό-
τε χάνετε 2 σπαθιά στην αντάμ. Αν στο 
κιουμπίντ 3# απαντήσει με κιουμπίντ 
4&, είστε πλέον σε θέση να ρωτήσετε 
Άσσους. Σημαντικό είναι να κιουμπι-
ντάρετε τα κοντρόλ που έχετε, είτε 1ου 
είτε 2ου γύρου, με τη σειρά. 

3.  3#. Πάλι δεν μπορείτε να ρωτήσετε 
Άσσους γιατί δεν θα ξέρετε αν έχει 
τον ^Α ή κάποιον άλλον.  Το $ΑQ 

μπορείτε να το μάθετε στη συνέχεια 
με Ζοζεφίνα, είτε την μικρή, αν σας 
κιουμπιντάρει 4^ ή δεν κιουμπιντά-
ρει καθόλου, είτε την μεγάλη, για να 
πάτε ενδεχομένως μεγάλο σλεμ, αν 
κιουμπιντάρει με 4&. 

4.  3#. Ο Ρήγας σπαθί, στο πλευρικό 
σας χρώμα, είναι εξίσου σημαντικός 
με Άσσο, οπότε είναι σημαντικό να 
μάθετε αν τον έχει ο συμπαίκτης σας 
πριν προχωρήσετε σε RKCB. Αν τον 
έχει θα χρειαστείτε μόνο έναν Άσσο για 
να πάτε σλεμ, αν όχι και οι δυο είναι 
απαραίτητοι.   

5.  4ΧΑ. Κλασσική περίπτωση που σας εν-
διαφέρουν μόνο οι Άσσοι και η Ντάμα 
ατού για να δείτε σε ποιο επίπεδο θα 
παίξετε. Αν ο συμπαίκτης τα έχει όλα 
αυτά θα δηλώσετε μεγάλο σλεμ με 
σχετική σιγουριά (είναι πολύ πιθανό 
ότι οι πίκες του μορ θα φύγουν στα 
καρά αλλιώς θα χρειαστείτε εμπάς). 
Αν λείπει μια κάρτα – κλειδί θα πάτε 
μικρό σλεμ, αν λείπουν 2 θα σταματή-
σετε στο επίπεδο 5. 
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Το πάνελ του διαγωνισμού 

αγορών 1-6 απαρτίζεται 

πάντα από δάσκαλους και η 

βαθμολογία βγαίνει με βάση 

τις δικές τους απαντήσεις 

και σχόλια. Στη συνέχεια 

θα βαθμολογούνται 

οι αναγνώστες και θα 

δημοσιεύονται τα ονόματα 

των πρώτων από αυτούς. 

Καλό θα είναι, αλλά όχι 

απαραίτητο,  να στέλνει και 

κάθε αναγνώστης τα σχόλιά 

του ώστε να δημοσιεύονται 

τα πλέον ενδιαφέροντα από 

αυτά.

Αν έχει κάποιος μαθητής 

ή παίκτης κατηγορίας 1-6 

κάποια διανομή η οποία τον 

προβλημάτισε στην αγορά 

θα χαρούμε πολύ να μας τη 

στείλει για να τη βάλουμε 

στο διαγωνισμό.

Τον παρόντα διαγωνισμό 

σχολιάζουν τρεις δάσκαλοι, 

οι Κώστας Μπόζεμπεργκ, 

Γιάννης Προκοπίου και 

Βασίλης Βιρβιδάκης. Τους 

ευχαριστώ όλους για τη 

βοήθεια.

Της Άννυς
Καραμανλή

Σε ένα προηγούμενο άρθρο μου είχα 

γράψει ότι δεν πρέπει ποτέ ο αμυνόμε-

νος να παίξει ένα χαρτί που ο εκτελεστής το 

κόβει και στα δύο χέρια, δηλαδή κόψιμο και 

ξεσκαρτάρισμα, διότι του χαρίζει μια λεβέ. 

Είπα όμως ότι υπάρχει μια εξαίρεση και να 

που στην προμοιρασμένη διανομή υπ. αριθ. 

5 της 30.11.2009, στην ημερίδα του ΑΟΜ, 

παρουσιάστηκε μια τέτοια περίπτωση που 

τη σχολίασε ο κ Ν. Κηπουρός.

Συμβόλαιο: Ο Ν άνοιξε 1# και το συμβό-

λαιο είναι 6#. Αντάμ το #2

Πότε μη λες ποτέ 

Ο Ν παίρνει τα #ΑΚ και καθώς ΑΔ ακολου-

θούν καθαρίζουν οι πίκες. Παίζει μετά $Α 

και λιμό που το κόβει στο χέρι του. Μετά 

παίζει &ΑΚ και &J. Παίρνει η Δ με την &Q 

και παίζει...;;;

Εσείς τι θα παίζατε και γιατί;

Αν παίξει κούπα ή σπαθί χαρίζει μια λεβέ στο 

Ν διότι είναι κόψιμο και ξεσκαρτάρισμα.

Ας σκεφθούμε όμως λιγάκι και ας προσπα-

θήσουμε να βρούμε το χέρι του Ν. Ο Ν άνοι-

ξε 1# και είδαμε ότι έχει 5 πίκες. Έκοψε τη 

δεύτερη κούπα. Έπαιξε τρία σπαθιά και η Δ 

κρατάει το δέκατο τρίτο σπαθί. Άρα ο Ν έχει 

4 καρά. Ο Β άλλα τέσσερα και η Α προφανώς 

δυο. Επομένως αν η Δ παίξει σε κόψιμο και 

ξεσκαρτάρισμα, πάλι ο Ν θα πρέπει να βρει 

την ^Q. Και αφού η Δ κρατάει ^Q105 ο 

Νότος θα χάσει μια λεβέ και... μία κάτω.

Δικό μου: Συμπερασματικά: Ποτέ μη 

λες ποτέ...

Ολόκληρη η διανομή:

Η εκτέλεση του Νότου πετυχαίνει αν η 

# A854
$ A4
^ A974
& J62

# 92
$ QJ103
^ Q105
& Q983

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# Α854
$ Α4
^ Α974
& J62

# 92
$ QJ103
^ Q105
& Q983

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 63
$ K97652
^ 83
& 1075

# KQJ107
$ 8
^ KJ62
& AK4

Για επίδοξους 
πρωταθλητές Του Γιώργου Κότση

Δύση δεν ΞΕΡΕΙ αυτή την περίπτωση ή 

παίξει μηχανικά, χωρίς να μετρήσει. 

Υπάρχει μια άλλη εκτέλεση στο χέρι αυτό 

που πετυχαίνει πάντα, αρκεί να βρεις τα 

φύλλα όπως τα θέλεις: Μετά από τον $Α 

και κόψιμο της μικρής κούπας να παίξει ο 

Νότος Άσσο – Ρήγα και μικρό καρό ελπί-

ζοντας ότι τα καρά είναι 3-2 και ότι ο αμυ-

νόμενος που έπιασε την Ντάμα καρό έχει 

την &Q. Φυσικά αν πέσει η ^Q δίφυλλη 

λύνεται κάθε πρόβλημα του εκτελεστή. 
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Διαγωνισμός αγορών (1-6)

3#=10, 1#=8, 4#=8

Πρέπει να συμφωνήσουμε με τον συμπαίκτη μας ότι η αγορά 
3# δείχνει ακριβώς ότι και το άνοιγμα 3# ώστε να συνεχίσει 
την αγορά. Συνήθως δεν κάνουμε μπαράζ στον δικό μας, γι’ 
αυτό χρειάζεται συμφωνία. Με αυτό το χέρι θα ανοίγαμε 3# 
μόνο στην 1η μανς και ποτέ στην δεύτερη.

Οι δάσκαλοι:
Γ. Προκοπίου: 3#. Αγορά που κόβει πολύ χώρο αλλά μόνο 
από τους αντίπαλους καθώς είναι πολύ περιγραφική και ο 
ανοίξας γνωρίζει με μεγάλη ακρίβεια τη συνδυασμένη ισχύ 
του άξονα.  Αν για παράδειγμα οι αντίπαλοι αγοράσουν 4$ 
δε θα είσαστε δικαιολογημένοι να ξαναμιλήσετε (4#) καθώς 
οι αποφάσεις πλέον ανήκουν στο συμπαίκτη.
K. Μπόζεμπεργκ: 3#. Το νόημα της αγοράς συνοψίζεται 
στο: συμπαίκτη αν δεν άνοιγες θα άνοιγα φραγμό με 3 πίκες. 
Να πούμε εδώ ότι στα ανοίγματα σε μινέρ δεν παίζουμε άμεσα 
αγορές σπλίντερ.
Β. Βιρβιδάκης: 3#. Η αγορά αυτή δείχνει επτάφυλλο+ 
χρώμα και πόντους λιγότερους από 6-7 συγκεντρωμένους 
στο μακρύ μας χρώμα, είναι δηλαδή μια μορφή φραγμού και 
αποτρέπει πιθανή παρεμβολή των αντιπάλων (πολύ πιθανόν 
με το σόλο κούπα που έχουμε οι αντίπαλοι να βγάζουν αρκε-
τές κούπες). Ακόμη και η αγορά 4# δεδομένου του συσχετι-
σμού των μανς είναι αποδεκτή.
Οι αναγνώστες:
Γ. Κότσης: 3#. Η 1# δεν περιγράφει το χέρι σωστά διότι 
έχει πολύ μεγαλύτερη παικτική δύναμη. Οι 3# δείχνουν ένα 
χέρι φραγμού που μόνο στις πίκες έχει πιθανότητες επιτυχίας 
και η Δύση πρέπει να συνεχίσει την αγορά όπως θα έκανε αν η 
Ανατολή άνοιγε με 3#. 
Χ. Χρήστου: 1#. Δεν μου αρέσει να κάνω μπαράζ στο 
άνοιγμα του συντρόφου. Λέγοντας μια πίκα δίνω χώρο στους 
αντίπαλους να βρουν το φιτ στις κούπες, εάν υπάρχει. Σε μια 
τέτοια περίπτωση η αγορά θα γίνει πολύ ενδιαφέρουσα.

B

N
AΔ

Zεύγη -  Όλοι στη δεύτερη

B

N
AΔ

Ομάδες -  AΔ στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1$ πάσο

2$ 3& ;

# K52
$ AQJ86
^ K102
& 92

B

N
AΔ

Ομάδες – AΔ στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1$ πάσο

2^ 4&* ;

# Α82
$ Α4
^ Α653
& ΚJ86

# 86
$ AK1053
^ AJ53
& K5

B

N
AΔ

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1& πάσο ;

# KQ109876
$ 4
^ 76
& 762

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1& 1$ ;

*Αγορά φραγμού

23ïò23ïò
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1

Ζεύγη- BN στη δεύτερη

2$=10, 2^=7, κοντρ=6, 3ΧΑ=5

2$. cue bid =πόντοι τουλάχιστον για μανς και φιτ στο χρώμα 
που άνοιξε ο συμπαίκτης. Αν είχαμε 4φυλλο πίκα θα κάναμε 
κοντρ νέγκατιβ.
Οι δάσκαλοι:
K. Μπόζεμπεργκ: 2$.Το cue bid σε αυτήν την περίπτωση 
δείχνει φιτ στο χρώμα που άνοιξε ο συμπαίκτης. Οι πόντοι κυ-
μαίνονται ανάλογα με το τι παίζουμε τη βοήθεια με πήδημα, αν 
αυτή είναι μπαράζ τότε το cue bid δείχνει limit και άνω, αν όμως 
είναι limit τότε είναι forcing για μανς.
Β. Βιρβιδάκης: 2$. Αγορά κιουμπίντ που δείχνει δυνατό χέρι 
και ψάχνει κράτημα στο συμπαίκτη έχοντας κατά πάσα πιθα-
νότητα φιτ στο χρώμα του συμπαίκτη. Παρότι έχουμε κράτημα 
στην παρεμβολή του αντιπάλου είναι καλύτερο να παιχθεί από 
το συμπαίκτη αν έχει πχ Qxx στο χρώμα.
Γ. Προκοπίου: 2$: Αν ο συμπαίκτης σας έχει όντως μήκος στα 
σπαθιά και είναι ελαφρά πάνω από μάξιμουμ, τότε με τόσους 
Άσους απέξω θα πρέπει να αρχίσετε να σκέφτεστε σοβαρά την 
πιθανότητα του σλεμ. Το cue-bid μετά από παρεμβολή υπόσχε-
ται φιτ στο άνοιγμα και αξίες τουλάχιστον για πρόταση. Λέτε 
ένα μικρό ψέμα καθώς όσοι παίζετε πεντάφυλλα υπόσχεστε πέ-
ντε σπαθιά αλλά οι εναλλακτικές ενέργειες, το κοντρ (negative) 
και κυρίως τα 2^ φαντάζουν χειρότερες επιλογές.
Οι αναγνώστες:
Γ. Κότσης: 2$. Το χέρι ανήκει στα 3ΧΑ ή στα 5& ή ακόμα 
και στα 6&. Οι 2$ αναγκάζουν τη Δύση να περιγράψει το 
χέρι της. 
Χ. Χρήστου: 2$. Για να δείξω το δυνατό μου χέρι και ταυτό-
χρονα υπόσχομαι ένα κράτημα στις κούπες. Στην περίπτωση 
που υπάρχει φιτ στα σπαθιά μπορεί να υπάρχει και σλεμ.

3^=10, 4$=7,3$=6,3ΧΑ=5, πάσο=5

3^. Προσπάθεια για μανς όπου ζητάμε κάλυψη στα καρά, 
δηλαδή ζητάμε σόλο ή ντάμπλετον ή Κ ή Α. 
Οι δάσκαλοι:
Β. Βιρβιδάκης: 3^. Πρόταση για μανς (γενικό game try). 
Έχοντας αναβαθμισμένες αξίες, όπως ο &K και 15 πόντους το 
χέρι μας αξίζει τουλάχιστον μια προσπάθεια για μανς.
K. Μπόζεμπεργκ: 3^. Game try. Το αν παίζεται η μανς ή 
όχι εξαρτάται καθαρά από την βοήθεια που θα μας προσφέ-
ρει ο συμπαίκτης στα καρά. Με 1 χανόμενη ή 2 χανόμενες 
και maximum θα αγοράσει μανς ενώ με οτιδήποτε άλλο θα 
αγοράσει 3$. Παρατηρήστε ότι η αγορά 3$ θα ήταν συνα-
γωνιστική και όχι πρόταση.
Γ. Προκοπίου: 3^: Η παρεμβολή του αντίπαλου ισχυροποί-
ησε ακόμα περισσότερο το χέρι μου καθώς ο &Κ βρίσκεται σε 
ευνοϊκή θέση. Αν δε χάνω δύο λεβέ στα καρά έχω πολύ καλές 
πιθανότητες για τη μανς. Τα 3^ είναι  long game-try. Δείχνω 
στο συμπαίκτη ότι έχω μήκος σε αυτό το χρώμα (τουλάχιστον 
τρίφυλλο) και ζητάω κάλυψη.
Οι αναγνώστες:
Γ. Κότσης: 4$. Κανονικά η Ανατολή πρέπει να αγοράσει 3$ 
ώστε αν η Δύση έχει 8-9 π/κ (πόντοι + κατανομή) να πάει στις 
4# αλλά ομάδες και δεύτερη αξίζουν λίγη αισιοδοξία. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 4

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 3

Πάσο=10, κοντρ=8, 4^=7

Πάσο, για να δείξουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα το ότι δεν 
έχουμε κάποια πληροφορία για τον συμπαίκτη μας εκτός από το 
ότι είμαστε μίνιμουμ.
Οι δάσκαλοι:
Β. Βιρβιδάκης: Πάσο. Δεν έχουμε τίποτα παραπάνω από 
τους 13 που δείξαμε όταν ανοίξαμε (εκτός από το τρίφυλλο 
φιτ στο χρώμα του συμπαίκτη), οπότε περιμένουμε το συ-
μπαίκτη μας να ξαναγοράσει. 
Γ. Προκοπίου: Πάσο: Η απάντηση 2^ υπόσχεται πεντάφυλ-
λο χρώμα εκτός αν υποκρύπτεται φιτ στις κούπες που δίνεται 
αργότερα. Εδώ με απόλυτα μίνιμουμ άνοιγμα και σε πόντους 
και σε κατανομή είναι παρακινδυνευμένο να δώσετε το φιτ 
(4^) κάνοντας ελεύθερη αγορά.
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Ομοίως το κοντρ ακόμα κι αν δεν παρεξηγηθεί θα πρέπει 
να γίνεται με ισχυρότερα χέρια. Φάγατε μπαράζ και μία στις 
τόσες θα χάνετε το part-score αν η αγορά σβήσει αλλά οι κίν-
δυνοι είναι μεγαλύτεροι αν με τέτοια χέρια δεν σωπαίνετε. Ο 
συμπαίκτης σας μπορεί να υπερεκτιμήσει την κατάσταση και 
να στείλει το συμβόλαιο πολύ ψηλά.
K. Μπόζεμπεργκ: Κοντρ. Το δυσκολότερο χέρι του σετ με 
μεγάλη διαφορά. Το 4 καρά το αποκλείω γιατί δείχνει χέρι 
κατανομής με 4φυλλο φιτ, από τις υπόλοιπες δυο επιλογές 
το πάσο είναι forcing και το κοντρ ένα minimum ομαλής 
κατανομής.
Οι αναγνώστες:
Γ. Κότσης: Πάσο. … Αφήνω το μπαλάκι στη Δύση αν έχει 
καλό χέρι να συνεχίσει, ίσως και με 4$. 
Χ. Χρήστου: κοντρ. Ας αποφασίσει ο σύντροφος έχουμε 23 
πόντους στον άξονα.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 5

# 43
$ ΑΚJ875
^ AQ3
& 65

B

N
AΔ

Ζεύγη – Όλοι  στη πρώτη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1&

πάσο πάσο ;

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 6

Ομάδες -  AΔ στην πρώτη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1&

κοντρ σιρκόντρ ;

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 7

Ζεύγη – Όλοι στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1XA πάσο

πάσο 2^ ;

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 8

Ομάδες -  AΔ στη δεύτερη
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AΔ

# 10543
$ 97
^ 1032
& Q1063

# ΑQ102
$ KQJ8
^ 103
& AJ3

B

N
AΔ

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1ΧΑ πάσο

2& κοντρ ;

B

N
AΔ

# Κ5
$ ΚQJ8
^ 965
& AK73

2$=10, κοντρ=8, 1$=7

2$. αγορά που δείχνει 6φυλλο καλό χρώμα και άνοιγμα, αυτό 
που οι “παλιοί” αποκαλούσαν intermediate και το χρησιμοποι-
ούσαν στις παρεμβολές με πήδημα αντί του τώρα πλέον δημο-
φιλούς week. Πολύ περιγραφική αγορά για τον συμπαίκτη που 
έχει πασάρει και πιθανόν να έχει πόντους αλλά κακή κατανομή, 
δηλαδή πολλά σπαθιά και όχι δυνατότητα να πει 1ΧΑ.
Οι δάσκαλοι:
K. Μπόζεμπεργκ: 2$. Σε θέση reopening η σημασία των 
αγορών weak παύει να υφίσταται και αντικαθίστανται από 
δυνατά χέρια (περίπου 15 πόντων ή ισοδύναμα) με καλό 
6φυλλο και άνω χρώμα.
Γ. Προκοπίου: 2$: καλό εξάφυλλο χρώμα, καλό άνοιγμα. 
Σε θέση reopening δεν υπάρχει παρεμβολή weak –ούτε αντί-
στοιχα στο επίπεδο 3 φραγμός.
Β. Βιρβιδάκης: Κοντρ. Σε άμεση θέση θα κάναμε απλή 
παρεμβολή 1$, τώρα όμως καθώς η αγορά σβήνει (θέση 
reopening) ξεκινάμε με κοντρ με σκοπό να δηλώσουμε αργό-
τερα τις κούπες μας, αφού 2$, θα αγοράζαμε στη θέση αυτή 
με πολύ λιγότερο φύλλο.
Οι αναγνώστες:
Γ. Κότσης: 2$. Στη θέση reopening δεν χρειάζεται αγορά 
φραγμού διότι το πάσο κλείνει τις αγορές. Δείχνει 12-15 π.ο. 
και καλό 6φυλλο. 

1#=10, πάσο=10, 1ΧΑ= 6, 1^=6

Όποια αγορά κι αν κάνουμε δείχνει λίγους έως καθόλου πό-
ντους. Ξέρουμε ότι το σιρκόντρ μας απαλλάσσει από την υπο-
χρέωση να απαντήσουμε αλλά θέλουμε να εκφράσουμε έγκαιρα 
ότι μόνο πίκες έχουμε, άρα 1# που δεν δείχνει δύναμη.
Οι δάσκαλοι:
Γ. Προκοπίου: 1#: Ο δεξιά σας αντίπαλος μίλησε και εσείς 
δεν έχετε πια την υποχρέωση να αγοράσετε. Έτσι συνήθως 
δείχνετε στο συμπαίκτη σας ότι είσαστε αδύναμος. Όμως εδώ 
δεν πρόκειται για ελεύθερη αγορά αλλά για προτίμηση.
Β. Βιρβιδάκης: 1#. Με την αγορά μας δε δείχνουμε φύλλο, 
αλλά απλή προτίμηση σε ένα από τα υπόλοιπα χρώματα ανά-
μεσα στα οποία μας έβαλε ο συμπαίκτης να διαλέξουμε.
K. Μπόζεμπεργκ: πάσο. Το πάσο δε σημαίνει πως επιθυ-
μούμε να παίξουμε 1 σπαθί σιρκοντρέ αλλά είναι μία αγορά 
αναμονής ώστε να αγοράσει ο συμπαίκτης κάποιο χρώμα. 
Είναι μια προσπάθεια να εντοπίσουμε το καλύτερό μας φιτ 
(δεν απαγορεύει κανείς στο συμπαίκτη να έχει 5φυλλο καρό 
αν όμως αγοράσει 1 κούπα θα διορθώσουμε στη 1 πίκα).
Οι αναγνώστες:
Χ. Χρήστου: πάσο. Μάλλον το παιχνίδι είναι των αντιπάλων.
Γ. Κότσης: πάσο. Δεν βρήκα πουθενά θεωρία αλλά φαντά-
ζομαι ότι θα υπάρχουν 2 ή περισσότερα συστήματα γι΄ αυτό 
απαντάω με κριτήριο την κοινή λογική… 1#;; Η μόνη αγορά 
εκτός από πάσο που θα μπορούσε να κάνει η Ανατολή. Όμως 
τότε αν η Δύση έχει 5φυλλο καρό ή κούπα πρέπει να το αγο-
ράσει στο επίπεδο 2. Η Ανατολή πρέπει κατά τη γνώμη μου να 
περιμένει να ακούσει τι θα αγοράσει η Δύση και αν κοντραρι-
στεί τότε να αγοράσει 1#... 

κοντρ=10, πάσο=8, 2$=5

Έχουμε  2φυλλο στο χρώμα της παρεμβολής του αντιπάλου και 
443 στα υπόλοιπα, θέλουμε να συναγωνιστούμε σε μερικό συμ-
βόλαιο και αυτό είναι μια εκδοχή του κοντρ νέγκατιβ. Είναι πολύ 
πιο επικίνδυνο να το παίζουμε τιμωρίας ενώ ο συμπαίκτης μας εί-
ναι υποχρεωμένος να αγοράσει το πιο μακρύ του χρώμα. Βεβαίως 
με αυτή την συμφωνία, αν ο δικός μας έχει να τιμωρήσει, πρέπει 
να περάσει πάσο και να ελπίζει ότι εμείς θα έχουμε το πολύ 2^ 
και θα ξανανοίξουμε την αγορά με κοντρ, οπότε και, περιχαρής, 
θα πασάρει.
Οι δάσκαλοι:
K. Μπόζεμπεργκ: κοντρ. Όλα τα κοντρ σε αυτή τη φάση είναι 
προτιμότερο να είναι ομιλίας παρά τιμωρίας, καθώς μπαίνουμε 
περισσότερες φορές στην αγορά διεκδικώντας μερικό σκορ ή 

συμβόλαιο κοντρέ. Απαιτείται 2φυλλο στο χρώμα της παρεμβο-
λής και καλό άνοιγμα ΧΑ.
Γ. Προκοπίου κοντρ: Συναγωνιστείτε. Μην έχετε αυτό το κοντρ 
ως τιμωρίας. Στατιστικά είναι πολύ πιο χρήσιμο ως ομιλίας. 
Σίγουρα υπάρχει  κίνδυνος κάποιες φορές να πληρώσετε πολλά 
αλλά αν παραμένετε με τέτοια χέρια σιωπηλοί οι αντίπαλοι δε θα 
νιώθουν συχνά την πίεση σας και θα επιδιώκουν να σας αντιμε-
τωπίζουν συχνότερα…
Β. Βιρβιδάκης: κοντρ. Έχουμε το μέγιστο του ανοίγματος μας 
και ιδανική κατανομή για την αγορά μας που φυσικά δεν είναι τι-
μωρία των αντιπάλων αλλά έκκληση στο συμπαίκτη να αγοράσει, 
ειδικά κάποιο major. Φυσικά, αν έχει κάποιους 6-7 πόντους και 
μήκος στο χρώμα των αντιπάλων μπορεί ο συμπαίκτης μας να 
μετατρέψει το κοντρ μας σε τιμωρία πασάροντας.
Οι αναγνώστες:
Γ. Κότσης: πάσο. Η Δύση δεν αγόρασε και είναι πολύ επικίνδυνο 
να ξανανοίξει η αγορά. 

2$=10, πάσο=8, σιρκόντρ=5

Αν πούμε πάσο δείχνουμε τα σπαθιά που έχουμε αλλά κρύβουμε 
τις κούπες. Θα αγοράσουμε τις κούπες μας και αν ο συμπαίκτης 
έχει πίκες θα πούμε ΧΑ. Αν δεν είχαμε μαζέρ θα λέγαμε πάσο που 
θα σήμαινε και 4φυλλο σπαθί. Αν δεν είχαμε 4φυλλο σπαθί θα 
λέγαμε 2^, ενώ αν είχαμε πεντάφυλλο σπαθί (πράγμα ελάχιστα 
πιθανό) θα λέγαμε σιρκόντρ.
Οι δάσκαλοι:
Β. Βιρβιδάκης: 2$. Όταν έχουμε τετράφυλλο major το αγορά-
ζουμε ανεξάρτητα αν και στα 2&  με το τετράφυλλο που έχουμε 
πιστεύουμε ότι μπορούμε να φθάσουμε σε οκτώ λεβέ.
Γ. Προκοπίου:2$: Πριν περάσετε πάσο δείχνοντας τετρά-
φυλλο καλό σπαθί αναρωτηθείτε με τι είπε κοντρ ο αντίπαλος. 
Αν δεν είναι αυτόχειρας θα πρέπει να έχει QJ10xxx. Εσείς για 
δύο λεβέ στο χρώμα καταναλώνετε 7 από τους πόντους σας. Αν 
κρατούσατε για παράδειγμα &KJ73 θα είχατε τις ίδιες αμυντι-
κές με μόνο 4 πόντους.
Αν παρόλα αυτά περάσετε πάσο (που είναι μια κοντινή επι-
λογή) ο συμπαίκτης σας με τρία λιμά στο σπαθί και πάνω θα 
τιμωρήσει τον αντίπαλο λέγοντας σιρκόντρ (όχι πάσο, ώστε αν 
τα 2& βγουν να καλύψει τους πόντους της μανς).
K. Μπόζεμπεργκ: πάσο. Σε αυτού του τύπου τις ακολουθίες 
προέχει το ζευγάρι να δείξει αν υπάρχει ή όχι κράτημα. Το πάσο 
λοιπόν δείχνει κράτημα στα σπαθιά, το σιρκόντρ έχει τη διάθε-
ση να παίξει 2 σπαθιά σιρκοντρέ και κάθε αγορά διατηρεί τη 
φυσική της σημασία αλλά χωρίς κράτημα.
Οι αναγνώστες:
Γ. Κότσης: 2$. Το ίδιο περίπου πρόβλημα ήταν το 8 του 17ου 
διαγωνισμού. Εκεί όμως τα σπαθιά της Α ήταν AKJ9 = 4 λεβέ 
και η σωστή αγορά ήταν σιρκόντρ. Εδώ τα σπαθιά είναι ΑΚ73 
επομένως η Ανατολή θα αγνοήσει το κοντρ και θα απαντήσει 
δείχνοντας το 4φυλλο κούπα της. 
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Οι απαντήσεις σας στον 

διαγωνισμό μπορούν να 

στέλνονται, με φαξ στην ΕΟΜ 

(210 7480 403), με email: 

magazine@hellasbridge.org 

και manager@hellasbridge.org 

ή μέσω της ιστοσελίδας της EOM 

(www.hellasbridge.org)  όπου 

μπορείτε να γράφετε απευθείας 

και τα σχόλιά σας. 
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Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1$ πάσο
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1

Ομάδες- όλοι στη δεύτερη

24ος Διαγωνισμός
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Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
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# ΑQ4
$ AQJ10
^ 862
& J109

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2

Ζεύγη- όλοι στη δεύτερη
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Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1& πάσο ;

# Α765
$ 84
^ ΚQ73
& K103

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 3

Ομάδες- AΔ στη δεύτερη
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Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1$

κοντρ πάσο ;

# 872
$ K9753
^ 743
& 82

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 4

Ομάδες- AΔ στη δεύτερη
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Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1$ πάσο

2^ πάσο ;
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$ KQ982
^ 6
& AQ942

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 5

Ζεύγη - όλοι στην πρώτη
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Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1& κοντρ πάσο

1$ πάσο ;

# ΑΚJ53
$ Q108
^ A4
& A94

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 6

Oμάδες - ΑΔ στην πρώτη
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Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1# πάσο 3# πάσο

4XA πάσο 5^ πάσο

5XA πάσο ;

# Α872
$ 53
^ 64
& ΚQJ83

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 7

Ζεύγη- όλοι στη δεύτερη
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Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1^ κοντρ πάσο

1$ πάσο ;

# Α1072
$ KJ75
^ AJ8
& 73

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 8

Ομάδες - ΑΔ στη δεύτερη

Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της 
ΕΟΜ διοργανώνει, σε συνερ-

γασία με τα Σωματεία των Αθηνών, 
σεμινάρια Κανονισμών ώστε να 
ενημερωθούν οι αθλητές για τους 
κανονισμούς κυρίως όσον αφορά 
τα δικαιώματά τους, τις υποχρεώ-
σεις τους και το ευ αγωνίζεσθαι. 
Θα γίνονται δύο σεμινάρια, θα εί-
ναι διάρκειας μίας ώρας το καθένα 
και θα γίνονται μία ώρα νωρίτερα 
από την ημερίδα συνεχείας που 
θα έχει οριστεί από το Σωματείο 
σε συνεννόηση με την ΕΟΜ. Τα 
σεμινάρια είναι ∆ΩΡΕΑΝ και καμία 
επιβάρυνση δεν θα υπάρχει ούτε 
από πλευράς Σωματείου ούτε από 
πλευράς αθλητών. Στα σεμινάρια 
αυτά ομιλητής θα είναι ο Εθνικός 
διαιτητής της ΕΟΜ κ. Γιάννης Μη-
λιτσόπουλος. Το Σωματείο θα είναι 
υπεύθυνο να ενημερώσει έγκαιρα 
τους αθλούμενούς του, είτε με 
έγγραφη ανακοίνωση στις εγκατα-
στάσεις του είτε με επαναλαμβανό-
μενες προφορικές ανακοινώσεις.

Ανακοίνωση ΕΟΜ
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Διοργανωτής: OΠΑΦ-ΑΣΑΕ  // 4-6/9/2009 

Εκδρομικό 

στην 

Επίδαυρο

1-16

Βουκούτης Ν - Τσιπούρη Α

Γκουγιάννος Δ - Παπαχατζής Ν

Μιχαλόπουλος Μ - Σωτηρόπουλος Χ

Παπακυριακόπουλος Γ - Μανωλάς Ι

Σαπουνάκης Α - Ρούσσος Γ

Μαμιδάκη Λ - Κυριακίδου Α

58,81

57,94

57,25

56,33

54,26

53,44

1-9

Λιαναντωνάκη Ε - Αδαμοπούλου Χ

Αντανασιώτη Ν - Αντανασιώτη Λ

Παπαδόπουλος Αδ - Πραποπούλου Κ

Αγαθοκλέους Ε - Ψυχογυίου Κ

Μπαλκίζας Α - Αναστασόπουλος Κ

Ιωαννίδου Υ - Μουλάκη Η

59,13

56,42

54,83

54,77

54,48

54,47

Διοργανωτής: ΣΛΑΜ // 4-6/9/2009

Grand prix 1-16

Ρουμελιώτης Σ

Νικολάκης Γ

Kalay A

Varol D

Καραντανέλλης Γ

Φλώρα Α

64,96

64,96

64,70

64,70

61,53

61,53

Διοργανωτής: ΟΑΜΘ // 20-21/6/2009

Εσωτερικό

ομάδων

Αγγελόπουλος Π

Κουκουσέλης Α

Ζώζης Σ

Λούσης Γ 154,0

Αλτίνης Δ

Περδικάρης Ν

Οικονομόπουλος Γ.

Πουρλιώτης Γ 139,0

Περαχιά Χ

Σκουμπουρδής Ν

Αθανασιάδης Α

Τριχόπουλος Α 129,0

Διοργανωτής: ΛΑΜΘ // 02-03/10/2009

Ζεύγη 1-16

Χατζίκος Ν - Εξαδάκτυλου Ελ

Κέτεν Α - Ευτυχιάδης Δ

Ανδριόπουλος Θ - Βογιατζής Π

Σπυρίδου Δ - Γκίλης Γ

Βείνογλου Ε - Οικονομόπουλος Ιω

Αβράνας Π - Μιχαηλίδου Ο

58,48

57,95

57,17

56,19

55,46

53,86

Διοργανωτής: ΑΟΜ-ΟΑΜΚΗ-ΟΑΜΠΕΙ // 16-18/10/2009

Grand prix 1-16

Έιντι Μσ

Βρούστης Β

Βογιατζόπουλος Σ

Μπομπολάκης Σ

Μούλιου Τ

Σοφίος Μ

67,95

67,95

59,56

59,56

58,87

58,87

1-9

Πετρέλλης Σ

Κορδούτης Γ

Γαιτάνης Χ

Κομπιερόβσκι Π

Λυμπέρης Κ

Γεωργίου Γ

71,70

71,70

59,39

59,39

58,86

58,86

1-6

Λαγάνης Ι

Λαγάνης Σ

Ράπτης Ι

Κασκαμπά Κ

Παπαδόπουλος Β

Τσώνης Ν

65,37

65,37

59,83

59,83

58,52

58,52

Νικητές Εσωτερικών Πρωταθλημάτων   

1 2 3
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Από  Mάιο έως Aύγουστο 2009ν   Σωματείων 

Διοργανωτής: ΚΟΑΜ // 28/10-1/11/2010

Εκδρομικό 1-16

Καραγιαννόπουλος Λ - Κοτινάς Σ

Κυριάκης Α - Αλαμάνος Ε

Καρύδη Κ - Κουτσάκος Κ

Καλιακμάνη Α - Δασκαλάκης Μ

Παπαγιάννης Α - Παπαγιάννης Ι.

Διπλούδη Μ - Δοξιάδης Κ

60,55

60,15

57,04

54,03

53,03

51,30

1-9

Σπυρίδου Δ - Κοιλιαράκη Ε

Καρπουζέλη Β - Μπόζιος Γ

Μπόζιος Ε - Πλάτης Κ

Κέτεν Α - Λείσος Γ

Σιακάρης Κ - Μασσάλας Β

Μανδήλας Ι - Μανδήλα Χ

53,03

58,09

57,22

55,44

55,25

53,26

Ομάδες

1-16

Γκουγιάννος Δ

Γεωργίου Κω

Καραγιαννόπουλος Λ

Παπαιωάννου Β

Κοτινάς Σ

75,0

Διπλούδη Μ

Δοξιάδης Κ

Παπαγιάννης Α

Παπαγιάννης Ι.
66,0

Βρανίκα Χ

Παπαγεωργίου Σπ

Κυριάκης Α

Τριανταφύλλης Π
60,0

Ομάδες

1-9

Σπυρίδου Δ

Κέτεν Α

Κοιλιαράκη Ε

Λείσος Γ

112,0

Καμπούρη Ι

Μπαμπασίκα Κ

Ρανιός Δ

Τσεκούρα Α

93,0

Χαρλαύτης Δ

Ακούρης Ι

Χατζηκόκκινου Κ

Παπακωνσταντίνου Αι

93,0

Διοργανωτής: ΑΕΠΜΑ // 30-1/11/2009 

Εκδρομικό 

στο 

Λουτράκι

1-16

Κηπουρός Ν - Κοντομήτρος Κ

Δελημπαλταδάκης Ν - Βρούστης Β

Μήτση Γ - Καλλιφρονάς Μ

Μενεγάκης Κ - Λαγγουράνης Φ

Βαγιανός Γ - Κλείτσας Γ

Ζέης Α - Γαβριήλογλου Α

57,54

56,51

55,39

54,93

54,53

53,77

1-9

Φικιώρη Λ - Παπαμαργαρίτης Κ

Ζήβα Α - Κάλλα Α

Μακρή Ε - Σίμου Ε

Βάλβη Α - Παπακωνσταντίνου Δ.

Θαμβόπουλος Α - Φαραντάτος Α

Φωτόπουλος Ε -Τσακαλίδου Π

58,16

57,91

57,13

54,85

53,77

53,67

Διοργανωτής: ΑΟΜΒ // 13-15/11/2009 

Εκδρομικό 

στο 

Βραχάτι

1-16

Μενεγάκης Κ - Οικονομόπουλος Γ

Παναγάκη Μ - Συρακοπούλου Χ

Λαντζή Λ - Στεφανίδη Ε

Αβδούλος Σ - Λαντζής Ι

Κορώσης Θ - Στράφτης Γ

Τσεβδού Α - Παπαναστασίου Α

55,38

54,88

54,34

53,78

53,66

53,51

1-9

Παπανδρέου Μ - Παυλινέρης Γ

Καντζιά Α - Καντζιάς Θ

Καραμπάση Ι - Παπαδόπουλος Θ

Κατσούφρη Θ - Σκούρα Ν

Θεοφιλοπούλου Α - Ιωάννου Σ.

Αδαμίδου Ζ - Κασιμάτης Βουτυράς Α

56,31

55,91

55,83

52,09

51,38

51,10

Διοργανωτής: ΑΟΜΧ // 13-15/11/2009 

Grand prix 1-16

Μάντης Α

Μπαλωμένος Ι

Γκικάκης Π

Δασκαλάκης Μ

Καλιακμάνη Α

Κόντος Μ

Αγγελάκου Σ

61,59

61,59

57,73

57,94

57,94

56,66

56,66

1-9

Τρίκολλος Β

Παναγιώτου Κ

Καλουτά Κ

Ρακοπούλου Δ

Ντάικ Τ

Γουτάκη Α

60,31

60,31

58,31

58,31

55,94

55,31

Επιμέλεια: Ι. Σουβατζής

1 2 3
1 2 3
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Διοργανωτής: ΟΑΜΘ // 26-28/11/2009

Εσωτερικό 

ζευγών

1-16

Λεβή Τ - Σταυρινός Σ

Κουκουβού Γ - Βλάχου Λ

Αθανασιάδης Α - Τριχόπουλος Α

Αναστασιάδης Κ -Οικονομόπουλος Γ.

Δεστέφανος Κ - Καλλιάφας Η

Ζώζης Σ - Λούσης Γ

57,90

54,25

53,82

53,30

53,12

52,52

Διοργανωτής: ΟΑΜ-ΛΕ // 13-15/11/2009

Grand Prix 1-16

Βογιατζόπουλος Σ

Μούλιου Τ

Παπαδάκης Α

Παπαδογιαννάκη Δ

Παπαχριστοφόρου Β

Σιδηρόπουλος Σ

61,29

61,18

59,27

59,27

57,46

57,46

1-9

Μόραλης Κ

Παπάζογλου Θ

Σταθάτος Χ

Βίγκος Β

Αναστασάτος Α

Πετρέλλης Σ

66,22

66,22

64,13

64,13

63,68

63,68

1-6

Βασιλείου Τ

Μαυρομάτη Μ

Γιαννούλης Γ.

Θεοδωράκης Γ

Γαλφιανάκης Ε

Κουναδέας Γ

59,48

59,48

57,18

57,18

54,54

54,54

Διοργανωτής:  ΑΜΙ // 27-29/11/2009

Εκδρομικό 

στα 

Ζαγόρια

1-16

Καρπουζέλης Ν - Γεωργίου Κω

Βελαίτη Π - Μιχαλόπουλος Μ

Δοξιάδης Κ - Κουγιουμτζή Α

Βατσολάκη Ε - Τόγιας Σ

Αναστασάτος Αρ - Διπλούδη Μ

Χρηστίδου Ε - Οργαντζίδης Γ

54,72

53,83

53,33

52,58

52,58

51,72

1-9

Κράιας Μ - Παπουτσής Δ

Σιάκαρης Κ - Μασσάλας Β

Αηδονίδου Ι - Αηδονίδης Γ

Παυλίδου Α - Κομνηνακίδης Χ

Δόνος Β - Καρπουζέλη Χ

Ρικανιάδη Α - Ταναίνης Κ

62,44

58,48

58,02

56,76

55,11

53,19

Διοργανωτής:  ΟΑΜΡ // 28-30/11/2009

Ζεύγη 1-16

Καρακατσάνης Β  -Καρακατσάνης Η

Χατζηιωάννου Ε - Παληγιάννης Φ

Γιαλλούσης Μ - Καβαλάκης Ι

Κατάξενος Γ - Κοφινάκος Π

Αδαμάκης Ι - Μαυρονικόλας Ι

Τυραδέλλη Α - Λεριάς Ε

57,99

53,29

53,03

52,32

51,49

51,26

Διοργανωτής:  ΟΑΜ // 17-19/12/2009

Grand Prix 1-16

Κουδουνάς Α

Παπαναστασίου Α

Κορώσης Θ

Βογιατζόπουλος Σ

Παπακωνσταντίνου Λ

Σταθακοπούλου Ρ

61,35

61,35

60,65

60,65

57,05

56,40

1-6

Μακρή Ε

Οικονόμου Αι

Λιδωρίκη Μ

Βαλτζή Β

Οικονόμου Στ

Χαλκιά Μ.

63,10

63,10

55,16

55,16

52,78

52,38

Διοργανωτής:  ΟΑΜΘ // ΜASTERS / 18-20/12/2009

Εσωτερικό 

Ζευγών

1-16

Περαχιά Χ - Λέφας Μ

Μπιμπλή Ε - Ζαμπόγλου Κ

Σταυρινός Σ - Ταγαράς Ν

Αναστασιάδης Κ -Οικονομόπουλος Γ.

Λουπράνης Σ - Οργαντζίδης Γ

Μαρκάκης Ι - Χατζημπαλής Μ

188,00

176,00

174,00

171,00

167,00

166,00
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Διοργανωτής:  ΑΟΜ // 18-20/12/2009

Grand Prix 1-16

Καρλαύτης Γ

Καραμανλής Φ

Μπάκας Κ

Παπακονδύλης Ι

Βελώνη Α

Βρούστης Α

65,91

64,90

64,90

60,70

60,70

60,23

1-9

Κολλιοπούλου Δ

Πετρέλλης Σ

Κωσταπάνος Β

Βούρδογλου Γ

Πραποπούλου Κ

Παπαδόπουλος Αδ

65,75

65,75

59,36

59,36

56,87

56,87

1-6

Κοκκαλίδου Φ

Ρετσίκας Ν

Σάντη Π

Θειακάκης Ι

Μοσχοβίτη Ι

Καραφωτιάς Θ

63,94

63,94

60,04

60,04

58,04

58,04

Διοργανωτής:  ΑΟMΜ // 19-20/12/2009

Ζεύγη 1-16

Παπαδόπουλος Ν -Παπαδοπούλου Ευ

Παπαιωάννου Μαρ - Παπαιωάννου Ι

Ζακίλας Σ - Θώμος Δ

Τζουβάρας Γ - Γεωργούδης Π

Κατινάκη Χ - Οικονομίδης Δ

Ευθυμίου Δ - Λαίνης Α

64,88

59,23

58,93

55,65

55,65

49,74

Διοργανωτής:  OAMP // 19-21/12/2009

Ζεύγη 1-16

Καβαλάκης Ι - Ράμος Ε

Γιάκλος Κ - Παληγιάννης Φ

Καρακατσάνης Β - Καρακατσάνης Η

Τυραδέλλη Α - Σιμάτης Α

Ζερβός Ι - Γιαννιού Μ

Μαυρονικόλας Ι - Αγαπητού Σ

59,54

58,11

57,08

55,04

53,99

53,07

Διοργανωτής:  AOMB // 28-30/12/2009

Grand Prix 1-16

Χρήστου Χ

Σκορδαλίδη Κ

Μπάκας Κ

Οικονόμου Λο

Σταθακοπούλου Ρ

Παναγάκη Μ

67,66

62,80

62,80

59,24

59,05

58,96

1-6

Αδαμίδου Ζ

Κασιμάτης Βουτυράς Α

Σκούρα Ν

Παπανδρέου Δ

Καλλά Α

Ζήβα Α

69,82

69,82

58,88

58,88

56,51

56,51

Διοργανωτής:  AOMB // 28-30/12/2009

Grand Prix 1-16

Καραντανέλλης Γ

Μπάμπου Κ

Κρυσταλλίδης Ν

Στυλιανίδου Μ

Φαίδας Ε

Γρημάνης Β

Σκορδομπέκης Α

62,12

62,12

59,11

59,11

58,07

54,17

54,17
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Παραθέτω μια διανομή από αγώνα ομάδων 

όπεν.

# 109 
$ J1063
^ K1094
& J86

# Q3
$ AK72
^ J8
& Q10754

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# AK8742
$ Q94
^ 6
& AK3

# J65
$ 85
^ AQ7532
& 92

A – Δ στη δεύτερη

Η αγορά πάει ως εξής:

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

πάσο

1& πάσο 1# πάσο

2& πάσο ;;;

Τι forcing επαναγορά έχει η Ανατολή;  Στο 

τραπέζι ακούστηκαν σχόλια ότι τα 2^ 

παίζονται forcing για έναν γύρο. Εμείς όμως 

παίζουμε φυσικό. Να πει 3^; Μου ακούγεται 

πολύ μεγάλο ψέμα. Και αν ακούσει 3ΧΑ, τι θα 

επαναδηλώσει; Να πει 6&;  Με συγκεκριμένο 

φύλλο απέναντι όμως βγαίνουν και επτά.

Γενικά θεωρείται καλύτερο να παίζεται η 

αλλαγή χρώματος ως forcing;

Δηλαδή στατιστικά, τι παρουσιάζεται πιο 

συχνά; Η ανάγκη για μια τέτοια forcing 

αγορά σε χαμηλό επίπεδο ή η περίπτωση να 

αποφεύγεις  να παίζεις σε πολύ κακό μισφίτ; 

Φαντάζομαι η forcing εκδοχή ισχύει μόνο για 

τις αγορές 1&-1#-2&-2$/2^ και 1^-1#-

2^-2$;

Απάντηση
Στο φυσικό Μπριτζ κάθε αλλαγή χρώματος 

του απαντώντα μετά από 1&, επαναδήλωση 

2& ή 1^, επαναδήλωση 2^ του ανοίξαντα 

είναι φόρσινγκ, για ένα γύρο τουλάχιστον. 

Τα πηδήματα σε νέο χρώμα (μετά από αυτές 

Μία αναγνώστρια του περιοδικού μας έστειλε την εξής επιστολή:

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

πάσο

1& πάσο 1# πάσο

2& πάσο 2$* πάσο

3$** πάσο 3#*** πάσο

4ΧΑ (ή κιουμπίτ κ.λπ.)

τις αγορές του ανοίξαντα) δείχνουν δίχρωμα 

ισχυρά χέρια (τουλ. 5-5).

Είναι γεγονός ότι έτσι δεν καλύπτονται τα 

αδύνατα χέρια του απαντώντα με 5-4 ή 5-5 

τα μαζέρ όπου υπάρχει ενδεχόμενο να χαθεί 

το φιτ, ιδίως στις κούπες, αφού λογικά ο 

απαντών θα πασάρει. Για να καλυφτεί αυτή 

η «τρύπα» του φυσικού πολλά ζεύγη παίζουν 

μια (καλή) σύμβαση όπου η αλλαγή χρώματος 

με 2^ (στο 1& - 2&) είναι συμβατική και 

φόρσινγκ (ενώ αντίθετα το 2$ είναι φυσικό 

και όχι φόρσινγκ). Πάλι όμως δεν καλύπτεται η 

συνέχεια μετά από 1^, επαναδήλωση 2^ του 

ανοίξαντα. Υπάρχει μια άλλη σύμβαση (του 

Garozzo) που καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, 

όπου η απάντηση 2$ σε άνοιγμα 1& ή 1^ 

δείχνει 5+# - 4+$ και 6 έως 9 πόντους. 

Χάνεται βέβαια η φυσική έννοια της 

απάντησης με πήδημα, 2$. 

Όσον αφορά το συγκεκριμένο χέρι καταρχήν η 

Δύση κακώς αγόρασε 2&. Έπρεπε να αγοράσει 

1XA εφόσον είχε αυτή την εναλλακτική. Το 2& 

δείχνει κατά κανόνα 6φυλλο χρώμα (εκτός 

από ορισμένα πολύ προβληματικά χέρια).

Μετά, πάντως, από το 2& η αγορά στο φυσικό 

θα έπρεπε να πάει:

* μπορεί και 3φυλλο χρώμα

** φόρσινγκ (απαγορεύεται
 να αγοράσει 4) 

*** 6φυλλο χρώμα, φόρσινγκ μανς
 (δεν είναι κιουμπίντ γιατί το φιτ
 δεν είναι δεδομένο).

Τασία Mπαμπούλα

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Οπλαρχηγοί του ’21 τo… ορίζαν
2. Συμπληρώνει συχνά το «ψηλός και….»

– Κοινό στο κασκόλ και στο κασάτο!
3. Το βάζουμε δίπλα στα…λοίσθια – Εξακολουθεί να είναι 

όμορφο και χωρίς κατάληξη
4. Δείξε – Χωρίς…παρεξήγηση
5. Στρατός κι αυτός – Από τα πιο δυνατά οινοπνευματώδη
6. Ο Πρόεδρος της Γαλλίας – Με το «μι» νοστιμίζει το κουλούρι 

(μια γραφή)
7. Τοπία με πολύ κουνούπι αδερφάκι μου – Συμβολίζουν δυο 

ονέρ
8. Δεν βγαίνει όταν σωπαίνεις! – Εξέχουν στις …μαρίνες
9. Δεύτερη σε…διάστημα – Πολλές φορές αν το προφέρεις 

μάλλον αντίρρηση θα φέρεις – Το κλειδί του…τραγουδάει
10.  Φωνήεντα – Προσπάθησα πολύ….

ΚΑΘΕΤΑ
1. Απαγορεύεται εντελώς πια στα σωματεία 
2. Το αφήνει το πέλμα στη γη – Με το «η» στο τέλος θα 

μας…σκεπάσει
3. Αθλητικά αρχικά – Μια μεγάλη γινόταν το Κολοσσαίο
4. Ανίκητος στη μάχη! – Μπροστά από… συνταγές
5. Δεν είναι εφημερίδας άρθρο – Δεν χρειάζεται άλλος κανείς, 

μόνο εγώ – Η συλλαβή που προηγείται και….ομορφαίνει 
το «τέρας»

6. Καθόλου… σοφό – Τον …προσκυνούσαν  έντεκα
7. Πήρε εντολές αλλά δεν ήταν υπηρέτης!
8. Λέγεται για άσχημη συμπεριφορά – Διπλό το αποφεύγουν 

οι…χορτοφάγοι
9. Αστέρι ξενικό χωρίς το αρχικό – Ο δειλός φοβάται και τον 

δικό του 
10. Αρχικά … «γαύρων» - Ανάποδα γυρίσανε να πέσουν στη 

μπανιέρα, για να σου φτιάξουν διάθεση κι αλλιώτικη τη 
μέρα!

Mαυρίστε 14 τετράγωνα

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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Κ Λ Ε Ψ Υ Δ Ρ Α ■ Ι

 2. Ρ Α Κ Ε Τ Α ■ Σ Φ Υ

3. Α Δ Α Μ ■ Ν Τ Ε Π ■
4. Σ Ι ■ Α Σ Ο Σ ■ Α Κ

5. Π Ε Κ ■ Τ Σ Ε Κ ■ Λ

6. Ε Σ Ο Δ Α ■ Κ Α Ρ Ο

7. Δ ■ Μ Η Λ Α ■ Λ Α Π

8. Ο Α ■ Μ Α Σ Κ Α Ρ Α

9. ■ Μ Α Ο ■ Τ Α Μ ■ Ι

10. Σ Α Κ Ι Α ■ Ν Ι Σ ■

Το  ôñåëü
μπριτζόλεξο
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ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2009 - ÌÁÚÏÓ 2010
ÁôôéêÞ
ΔΕΥΤΕΡΑ
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 - Ζεύγη 1-6 19.00

ΑΜΙ - Ιωάννινα
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.00
Παρασκευή Ζεύγη Όπεν -

Ομάδες Όπεν 20.00

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

ΑΟΜΧ - Χαλκίδα
Δευτέρα 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
Δευτέρα Ομάδες Όπεν -

Ζεύγη Όπεν 18.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 19.30

ΛΑΜΘ - Θεσσαλονίκη
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 21.00

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

ΟΑΜΚ - Καλαμάτα
Δευτέρα 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
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 21.00
Τρίτη Ομάδες 1-9 21.00
Τετάρτη Ζεύγη 1-6 20.00
Πέμπτη Ομάδες Όπεν 21.00

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

ΟΑΜΧΝ - Χανιά
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00

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

ΡΟΜ - Ρέθυμνο
Δευτέρα 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
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30

ΣΛΑΜ - Λέσβος
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
Παρασκευή Ζεύγη Όπεν 20.30

XOM - Χίος
Δευτέρα Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 19.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

2-4 4/4 Πάσχα

8-11 Διεθνές  Φεστιβάλ «Βαλκανικής Φιλίας»

16-18 Πανελ. Πρωτ.  Ζευγών Swiss

23-25 Πανελ. Πρωτ. Κατηγοριών 

(προκριματικός)

ΜΑΪΟΣ 2010

30/4-2/5 AOM / ΑΜΙ+ΑΕΠΜΑ                Πρωτομαγιά

7-9 Πανελ. Πρωτ. Κατηγοριών (τελικός)

13-16 Ανθοκομική Κηφισιάς –

Πανελ. Πρωτ. Νέων

21-24 ΑΣΑΕ / ΑΟΜΧ / ΑΟΜ / ΟΠΑΦ

24/5 Αγίου Πνεύματος

28-30 Παν. Περιφ. Πρωτ. Κεντρικής Ελλάδας 

- Βόλος

ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

4-6 ΟΑΑ / ΠΟΑΜ / ΟΑΜΧΝ                                

 4-8 Ιουνίου Διεθνές Φεστιβάλ Κύπρου

11-13

12-13

ΑΟΜΨ Παν. Πρωτάθλημα μαθητών 

περιόδου 2009-2010

18-22 Παν. Περιφ. Πρωτ. Ανατολικής Ελλάδας 

-Σάμος                             

22/6-3/7 Πανευρωπαϊκό Ομάδων (Οστάνδη 

Βελγίου)

25-27 ΑΟΜΨ

25/6–1/7 ΑΟΜΒ Εκδρομικό



Ε Ο
Μ

graphic arts


