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ΦΕΣΤΙΒΑΛ BRIDGE «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ» - ΡΟ∆ΟΣ 
29 Αυγούστου - 4 Σεπτεµβρίου 2010

29, 30, 31 Αυγούστου - Zεύγη Οpen | 1 Σεπτεµβρίου - Μικτά Ζεύγη
2, 3 Σεπτεµβρίου – Οµάδες Open, Απονοµές | 4 Σεπτεµβρίου – Αναχώρηση

To Φεστιβάλ Bridge «Ελληνικά Νησιά», πού 
έχει γίνει πλέον θεσµός, διοργανώνεται για το 2010 
και πάλι στη Ρόδο και θα είναι χαρά και τιµή µας να 
σας υποδεχθούµε. Το Φεστιβάλ Bridge «Ελληνι-
κά Νησιά» περιλαµβάνει αγώνες για ζεύγη open, 
αγώνες για ζεύγη mixed και αγώνες για οµάδες, µε 
συνολικά βραβεία 50,000€.
Στο αγωνιστικό κοµµάτι του φεστιβάλ «Ελληνικά 
Νησιά» µπορούν να δηλώσουν όλοι συµµετοχή. 
Όµως, για να συµµετέχετε και στα υπόλοιπα events 
δηλ. µαθήµατα bridge, friendly night tournaments 
εκδροµή µισής ηµέρας και gala dinner (η εκδροµή 
και το gala dinner προσφέρονται από τον χορηγό 
µας), θα πρέπει να έχετε δηλώσει τη συµµετοχή σας 
µέσω των διοργανωτών. 
Το κόστος συµµετοχής κατ’ άτοµο (που θα καταβάλ-
λεται στους Directors, µέσα στην αίθουσα, κατά τη 
διάρκεια των αγώνων) ορίζεται σε: 
► 100€ για τα ζεύγη open
► 60€ για τα ζεύγη mixed
► 80€ για κάθε οµάδα
Στους νικητές θα απονέµονται master points από 
την Ελληνική και την Ιταλική Οµοσπονδία. 
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ΖΕΥΓΗ OPEN ZEYΓΗ MIXED OMA∆ΕΣ

Συνολικά 20.000€. Συνολικά 10.000€. Συνολικά 20.000€.

4.000€ το πρώτο ζευ-
γάρι και βραβεία για 
όλες τις κατηγορίες

3.000€ το πρώτο ζευ-
γάρι και βραβεία για 
όλες τις κατηγορίες

4.000€ η πρώτη οµά-
δα και βραβεία για 
όλες τις κατηγορίες

Το φεστιβάλ διοργανώνεται και φέτος στο 
πολυτελές και πλήρως ανακαινισµένο 

Sheraton Rhodes Resort-5*, που λειτουρ-
γεί µε νέα διεύθυνση, της εταιρείας Sheraton. 
Όλες οι δραστηριότητες του φεστιβάλ (αγώ-
νες, µαθήµατα και φιλικά παιχνίδια) θα 
πραγµατοποιούνται στην κεντρική αίθου-
σα του ξενοδοχείου. Παράλληλα το παιδί ή 
τα παιδιά σας µπορούν καθόλη τη διάρκεια 
της ηµέρας να απολαύσουν απερίσπαστα τις 
δραστηριότητες του Mini Club και του Kid’s 
all Day Gourmet (δωρεάν υγιεινή διατροφή 
10.00-17.00). Το ξενοδοχείο απέχει ένα χλµ. 
από το κέντρο της Ιξυάς και 4 χλµ. από την 
πόλη της Ρόδου. Όλα τα δωµάτια διαθέτουν 
ιδιωτική βεράντα µε θέα στην θάλασσα ή στο 
βουνό, υπάρχουν δωµάτια και κοινόχρηστοι 
χώροι µη-καπνιστών και εύκολη πρόσβαση 
για άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Το ξενοδοχείο 
διαθέτει, ιδιωτική παραλία µε άµµο, καθώς 
και εστιατόρια, bars, γυµναστήριο, γήπεδο τέ-

νις, squash, basket, µία παιδική, 
µία εσωτερική και τρεις µεγάλες 
εξωτερικές πισίνες.

∆ΙΑΜΟΝΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΑΞΙ∆ΙΟΥ. Μία ενδεικτική συµµετοχή κατ’ άτοµο 
(6 διανυκτερεύσεις) είναι 590€. Για την κράτηση απαιτείται προ-
καταβολή 200€ κατ’άτοµο. Η εξόφληση του συνολικού ποσού 
θα πρέπει να γίνει το αργότερο µέχρι την Παρασκευή 06 Αυγού-
στου 2010. Η προκαταβολή δεν θα επιστρέφεται σε περίπτωση 
ακύρωσης µετά την Παρασκευή 30 Ιουλίου.

Υ Π Ο  Τ Η Ν  Α Ι Γ Ι ∆ Α

Πληροφορίες [Ελλάδα & άλλες χώρες]

Χριστίνα Παπαδάκη Τηλ. 210 9325037, κιν.: 6932 102806, 
Fax 210 9341672, Email chris948@otenet.gr
Ανδριανή Λειβαδά Τηλ.: 210 6745689, κιν.: 6974 046290, 
Email: andrian7@tellas.gr 

Για αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια:
Ταξιδιωτικό Γραφείο Mideast Travel Agency 
(Τηλ. Κέντρο: +30 210 6451881 ή +30 211 211 8888)
Αντώνης Γεωργίου Τηλ.: 211 211 8819 ή 8820
Email: ageorgiou@mideast.gr
Αναστασία Λοϊζινίδου Τηλ.: 211 211 8807 ή 8808
Email: aloizinidou@mideast.gr
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Το γράμμα 
του προέδρου

Αγαπητοί Συναθλητές,
Ολοκληρώθηκε το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων που πραγ ματοποιήθηκε στην 
Οστάνδη του Βελγίου, από 23 Ιουνίου μέχρι 3 Ιουλίου 2010, και συμμετείχαν οι Εθνικές μας 
Ομάδες ΟΠΕΝ και Γυναικών.

Τα αποτελέσματα πιστεύω ότι λίγο-πολύ τα πληροφορηθήκατε ήδη οι περισσότεροι από 
σας. Η Εθνική μας ΟΠΕΝ κατετάγη 16η στο β’ όμιλο και δεν προκρίθηκε στα νοκ άουτ παιχνί-
δια, όπου περνούσαν οι 9 πρώτες ομάδες κάθε γκρουπ. Η Εθνική Γυναικών, κατά γενική ομο-
λογία, πήγε αρκετά καλά και τερμάτισε στη 15η θέση επί συνόλου 28 ομάδων που μετείχαν 
στην κατηγορία αυτή. Με βάση και την έκθεση του Αρχηγού Αποστολής της Εθνικής ΟΠΕΝ 
φαίνεται ξεκάθαρα ότι χρειάζεται αρτιότερος προγραμματισμός και πιθανότατα διαφορετι-
κό σύστημα επιλογής της ομάδας που μας εκπροσωπεί σε παρόμοιους διεθνείς αγώνες. Θα 
πρέπει οι παίκτες που απαρτίζουν την Ομάδα να έχουν ομοιογένεια, πολύ συγκεκριμένο και 
ικανοποιητικό διάστημα προπονήσεων, αλλά και να έχουν δοκιμασθεί επί μακρόν, ώστε η 
απόδοση και το σύστημά τους να αντέχουν στο χρόνο.

Το ΔΣ της Ομοσπονδίας έχει λάβει τα μηνύματα αυτά και ήδη υπάρχει η πρόταση της αρ-
μόδιας Επιτροπής Εθνικών Ομάδων που έχει κάνει τις εισηγήσεις της στο Συμβούλιο στην πα-
ραπάνω βάση. Απομένει από το ΔΣ να υιοθετήσει τις προτάσεις της Επιτροπής και να λάβει τα 
ενδεδειγμένα μέτρα ώστε, με την ευκαιρία του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2012, 
που θα διοργανωθεί στη χώρα μας, να έχουμε μία αξιοπρεπή πορεία των ομάδων μας ΟΠΕΝ, 
Γυναικών και Βετεράνων.

Κατά τη διάρκεια του Πρωταθλήματος στην Οστάνδη πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γενική 
Συνέλευση της EBL (European Bridge League), κατά τη διάρκεια της οποίας έγιναν οι εκλογές 
για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Νέος Πρόεδρος εξελέγη ο Γάλλος Yves Aubry, 
μέχρι πρότινος α΄Αντιπρόεδρος. Κατά τη διάρκεια της Γ.Σ. παρουσιάσθηκε το βίντεο που εί-
χαμε ετοιμάσει για το Πρωτάθλημα του 2012, που θα διεξαχθεί στη χώρα μας από 12 μέχρι 23 
Ιουνίου, το οποίο έχει αναρτηθεί στο internet site της ΕΟΜ και μπορεί όποιος επιθυμεί να το 
παρακολουθήσει. Η διάρκειά του είναι περίπου 5 λεπτά και όλοι οι εκπρόσωποι των Εθνικών 
Ομοσπονδιών, αλλά και τα μέλη της EBL έμειναν ενθουσιασμένοι.

Στο αποχαιρετιστήριο Gala των αγώνων, το Σάββατο 3 Ιουλίου 2010 το βράδυ, παραδό-
θηκε η σημαία των επόμενων αγώνων στη χώρα μας, από τα χέρια του απερχόμενου Προέ-
δρου κ. Gianarrigo Rona και των τοπικών αρχών της Οστάνδης. Βρισκόμαστε στις τελευταίες 
συζητήσεις με την Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία, για την υπογραφή της σύμβασης ανάληψης 
των αγώνων, αλλά ταυτόχρονα και σε διαπραγματεύσεις με το ξενοδοχειακό συγκρότημα που 
επιθυμεί η EBL να φιλοξενήσει το συγκεκριμένο Πρωτάθλημα. Το πιο σημαντικό όμως θέμα 
είναι να καταφέρουμε μέχρι το τέλος του έτους να εξασφαλίσουμε τις απαραίτητες χορηγίες, 
ώστε να υλοποιηθεί, κατά τον καλύτερο τρόπο, ο συγκεκριμένος στόχος.

Ολοκληρώνοντας την επιστολή μου αυτή, μπορώ να ενημερώσω τους Έλληνες αθλητές 
του Αγωνιστικού Μπριτζ, ότι έχουμε ήδη λάβει την έγκριση της Πανευρωπαϊκής Ομοσπον-
δίας για τη διεξαγωγή, στον ίδιο χώρο, ενός Διεθνούς Φεστιβάλ από 18 έως 23 Ιουνίου 2012, 
το οποίο θα είναι υπό την αιγίδα της ΕΟΜ και της EBL, με «εγγυημένη» τη συμμετοχή αρκετών 
γνωστών παικτών άλλων χωρών. Ελπίζουμε ότι και οι Έλληνες παίκτες θα στηρίξουν με την 
παρουσία και συμμετοχή τους το εγχείρημα αυτό.

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

Aγωνιστικά  και άλλα 

Στο Πρωτάθλημα Νέων μέχρι 25 
ετών συμμετείχαν συνολικά 73 

ζευγάρια από 24 Ευρωπαϊκές χώρες  που 
αγωνίστηκαν σε έξι (6) γύρους (προκριμα-
τικούς, ημιτελικούς και τελικό). Η Ελλάδα 
μας συμμετείχε με 5 ζεύγη. Ένα ακόμα 
ζεύγος μας οι Α. Δαρκαδάκης-Π. Ρούσσος 
προκρίθηκε στον τελικό  Α’ όπου κατέλαβε 
την 30ή θέση. Οι νέοι μας, φοιτητές και οι 
δύο, γέμισαν με υπερηφάνεια την Ομο-
σπονδία και τα μέλη της, αφού στην τελετή 
λήξης όλοι οι συμμετέχοντες άκουσαν τον 
Εθνικό μας Ύμνο και χειροκρότησαν θερμά 
το ζευγάρι, κατά τη στιγμή της απονομής 
των επάθλων. Τα υπόλοιπα 3 ζεύγη μας Α. 
Αναστασάτος-Α. Κουγιουμτζή, Μ. Σοφιός-Δ. 
Τόγιας και Ι. Οικονομόπουλος-Παπαγιάννης 
αγωνίστηκαν στον τελικό Β’.

Επέστρεψαν οι Εθνικές μας ομάδες 
Όπεν και Γυναικών που συμμετεί-

χαν στους 50ούς Πανευρωπαϊκούς αγώνες 
ομάδων στην Οστάνδη του Βελγίου. Η 
Εθνική ομάδα Γυναικών είχε μια αρκετά επι-
τυχημένη εμφάνιση, ιδίως αν αναλογιστεί 
κανείς τις τελευταίες εμφανίσεις της στην 
ίδια τη διοργάνωση, καταλαμβάνοντας την 
15η θέση μεταξύ 28 χωρών. Αντίθετα η 
Εθνική ομάδα Όπεν δεν ικανοποίησε, κατα-
λαμβάνοντας την 15η θέση στον όμιλό της 
και 29η-30ή συνολικά μεταξύ 38 ομάδων. 

Πρωταθλητές Ευρώπης στην κατη-
γορία Όπεν αναδείχτηκαν για μια 

ακόμα φορά οι Ιταλοί που έχουν κερδίσει 
όλα τα πρωταθλήματα από το 1995 και μετά 
με εξαίρεση το προηγούμενο, του 2008, 
οπότε και επικράτησαν οι Νορβηγοί. 

Στις Γυναίκες η Γαλλία κατέκτησε το 
πρωτάθλημα για 3η συνεχόμενη 

φορά και 13η συνολικά ενώ στην κατηγορία 
Seniors επικράτησε επίσης το φαβορί, η 
ομάδα της Πολωνίας. 

Αναλυτικά άρθρα για τους Πανευ-
ρωπαϊκούς αγώνες Ομάδων και 

Ζευγών Νέων, όπως και για το Περιφερειακό 
πρωτάθλημα Ανατολικής Ελλάδος και Νή-

σων, που έγινε στη Σάμο, θα δημοσιευτούν 
στο επόμενο τεύχος του περιοδικού. 

Κατά τη διάρκεια των Πανευ-
ρωπαϊκών ομάδων έγινε και η 

εκλογή του νέου Προέδρου και του νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 

Ομοσπον δίας (EBL). 
Νέος Πρόεδρος εκλέχτηκε 
ο Γάλλος Yves Aubry ενώ ο 
μέχρι τώρα Πρόεδρος Ιταλός 
Gianarrigo Rona έχει ήδη 
εκλεγεί και θα αναλάβει 

επικεφαλής της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας 
(WBF) τον προσεχή Οκτώβριο.
 Στο 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο 
εκλέχτηκε για μια ακόμα φορά ο Πάνος 
Γεροντόπουλος.

Στην επίσημη τελετή λήξης του 
50ού Πανευρωπαϊκού πρωταθλή-

ματος ομάδων και μετά από τις απονομές 
των επάθλων στους νικητές έγινε  η 
παράδοση της σημαίας των αγώνων στον 
Πρόεδρο της ΕΟΜ Γιάννη Κούμενο, 
καθώς ανατέθηκε στη χώρα μας και θα 
πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2012 
(12-23/06) στο ξενοδοχειακό συγκρότημα 
Πόρτο Καρράς στη Χαλκιδική η 51η 
διοργάνωση των αγώνων. 
Όλοι μας πρέπει από τώρα να συστρα-
τευτούμε για να έχει η διοργάνωση τη 
μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία.

Yves Aubry

Χρυσή πρωτιά για την Ελλάδα!

Με μια πολύ μεγάλη επιτυχία 
για τη χώρα μας ολοκλη-

ρώθηκε το Σάββατο 17/07 το βράδυ, 
στην Opatija της Κροατίας, το 10ο 
Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ζευγών 
Νέων του Μπριτζ, που πραγματοποι-
ήθηκε από 14 μέχρι 17 Ιουλίου 2010. 
Οι αθλητές μας Βασίλης Βρούστης 
και Ντίνος Δοξιάδης κατέκτησαν την 

πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο στη κύρια διοργάνωση των αγώνων (νέοι 25 
ετών και κάτω) και αναδείχτηκαν πρωταθλητές Ευρώπης Νέων 2010. 
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Η Διεύθυνση και οι Συντάκτες 
του περιοδικού εύχονται 
σε όλους τους αναγνώστες 

καλό υπόλοιπο 
διακοπών

Α.Ο. “Ταταύλα”
Εκδροµικό Grand-Prix* στα Πολιτικά Ευβοίας

1-3 Οκτωβρίου 2010

Σε μία ώρα απόσταση από την Αθήνα, στα Πολιτικά Ευβοίας, 
ο ΑΟΤ διοργανώνει εκδρομικό Grand-Prix στις 1-3 Οκτωβρίου 2010. 

Ελάτε, σε ένα μοναδικά ήσυχο, ειδυλλιακό περιβάλλον,
για λίγες μέρες ξεκούραση-χαλάρωση, πέρα από το άγχος της πόλης, 

παρέα με το αγαπημένο σας χόμπυ. 
Μπριτζ στα Πολιτικά λοιπόν!!

Στην θλιβερή λίστα 
των απωλειών που 

βίωσε ο κόσμος του μπριτζ 
από την αρχή του χρόνου, 
προστέθηκε  και η αγαπητή 

μας Νίκη Ρακιτζή. Η Νίκη, συναθλήτρια 
από παλιά στο μπριτζ, έφυγε ξαφνικά στις 7 
Μαΐου και η θέση της στο τμήμα του Μπριτζ 
του ΙΟΘ θα είναι τώρα για πάντα άδεια. 
Αντίο Νίκη.

Οι συναθλητές της του Ιστιοπλοϊκού 
Ομίλου Θεσσαλονίκης

Στις 12 Ιανουαρίου 2010 ο Hasib 
Sabbagh χάθηκε αφήνοντας ένα 

τεράστιο κενό. Ένας πολίτης του κόσμου 
και της μπριτζιστικής κοινότητας, ο Hasib 
Sabbagh γεννήθηκε στην Παλαιστίνη, 
σπούδασε στο Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο 
της Βηρυτού και πέθανε στις Ηνωμένες 
Πολιτείες της Αμερικής. Δεν ήταν μόνο γνω-
στός για την εξέχουσα επιχειρηματική του 

δραστηριότητα αλλά και για την αφοσίωσή 
του στην φιλανθρωπία. Η επιμονή του, η 
γνώση του και η σοφία του τον οδήγησαν 
σε επιτυχίες σε όλους τους τομείς  παρά 
τις προκλήσεις κάθε είδους. Το σλόγκαν 
του ήταν: όσο μεγαλύτερες  οι προκλήσεις 
τόσο μεγαλύτερες οι επιτυχίες. Στην αρχή 
ίδρυσε την εταιρία CCC στη Χάϊφα στην 
Παλαιστίνη. Μετά την εγκατάσταση του 
Ισραήλ στην πατρίδα του έφυγε πάμφτωχος 
για την Βηρυτό. Εκεί με τον ξάδελφό του 
Said Khoury και τον Kamel Abdulruhman, 
και οι δύο από την Παλαιστίνη, επανιδρύουν 
την CCC που γνωρίζουμε σήμερα. Εξ αιτίας 
του εμφυλίου πολέμου στο Λίβανο η CCC 
εγκαθίσταται στην Αθήνα το 1976. Οι υπο-
τροφίες σπουδών και οι επιδοτήσεις στους 
τομείς της επιμόρφωσης και της υγείας 
στη Μεση Ανατολή καθώς και στην Ελλάδα 
είναι μέρος μόνο του κληροδοτήματος του 
Hasib Sabbagh. Ήταν επίσης διάσημος σαν  
άνθρωπος της Ειρήνης για την Παλαιστίνη.

Για μας όλους, στήριζε εξ ολοκλήρου όλα 
αυτά τα χρόνια το Φεστιβάλ “Ελληνικά 
νησιά” που μας έδινε την ευκαιρία να 
βρισκόμαστε ανάμεσα σε διεθνείς αστέρες 
του Μπριτζ οι οποίοι γύριζαν στη χώρα τους 
με τις καλύτερες εντυπώσεις, πράγμα που  
ανεβάζει το μπριτζιστικό μας ηθικό και μας 
κάνει περήφανους.

Άννυ Καραμανλή

*Ο αγώνας ανήκει στην 4η βαθµίδα
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Το πρωτάθλημα χωρίστηκε σε τέσσερις κατηγορίες (12-16, 9-
11, 6-9, 1-6), ανάλογα με τη δυναμικότητα των συμμετεχόντων. 
Υπήρξε επικάλυψη των ακραίων δυναμικοτήτων έτσι ώστε ένας 
παίκτης κατηγορίας π.χ. 6 να έχει επιλογή αν θα συμμετάσχει 
στον αγώνα κατηγορίας 1-6 ή στον αγώνα 6-9. Και στους τέσσε-
ρις αγώνες η βαθμολογία ήταν με το σύστημα «imp’s εναντίον του 
μέσου όρου» τόσο στο προκριματικό όσο και στο τελικό στάδιο.
Στον αγωνιστικό τομέα ο τελικός αγώνας Μάστερς (κατηγορίες 
12-16) έγινε στα εντευκτήρια του ΟΠΑΦ με συμμετοχή 18 ζευγών 
από τα 43 που συμμετείχαν στα προκριματικά. Λόγω του μικρού 
αριθμού προκρινόμενων υπήρχαν όπως πάντα αρκετές εκπλή-
ξεις, με αποκλεισμό αρκετών γνωστών συνδυασμών στο πρώτο 
στάδιο. Από την άλλη το ευχάριστα πρωτόγνωρο γεγονός ήταν η 
πρόκριση και των τριών ζευγών της Εθνικής Γυναικών στο τελικό 
στάδιο, όπως και πολλών άλλων γυναικών, είτε σαν ζεύγη είτε σαν 
μέλη μικτού ζεύγους. 
Οι Άννυ και Νίκος Καραμανλής προηγήθηκαν την πρώτη ημέρα 
των αγώνων, στη συνέχεια όμως, τη δεύτερη ημέρα, οι Άννα Κα-

Τ ο πρωτάθλημα Κατηγοριών 
του 2010 έγινε όπως πάντα σε 
δύο φάσεις, προκριματική και 

τελική.  Φέτος η διοργάνωση αυτή 
μετατέθηκε χρονικά στην Άνοιξη, από 
Δεκέμβριο που γινόταν παραδοσιακά, 
με σκοπό να αποτελέσει ένα δυνατό 
αγώνα προπόνησης για τις Εθνικές 
ομάδες Όπεν και Γυναικών λίγο πριν 
αναχωρήσουν αυτές για να αγωνιστούν 
στους Πανευρωπαϊκούς αγώνες. 
Αυτό πάντως είχε σαν αποτέλεσμα 
τη μείωση του αριθμού των 
συμμετεχόντων στα 228 ζεύγη από όλη 
την Ελλάδα. Οι τελικοί έγιναν από
7 έως 9 Μαΐου  σε Σωματεία της 
Αθήνας.

λιακμάνη και Κώστας Κοντομήτρος αποσπάστηκαν κατά πολύ στη 
βαθμολογία, ακολουθούμενοι μόνο από τους Σταύρο Μπομπολά-
κη και Νίκο Παπαχατζή. Οι τελευταίοι τρόχισαν τη διαφορά την 
τρίτη και τελευταία ημέρα δεν κατάφεραν όμως και να κερδίσουν. 
Τελικά οι Καλιακμάνη-Κοντομήτρος κατέκτησαν το πρωτάθλημα 
Μάστερς 2010 με 2 VPs διαφορά από τους Μπομπολάκη-Παπα-
χατζή. Στην τρίτη θέση οι Φώτης Σκουλαρίκης-Άρης Φίλιος. Εξάλ-
λου την τρίτη ημερίδα των αγώνων κέρδισαν οι Φ. Καραμανλής-Ε. 
Πρωτονοτάριος. 
Οι έξι πρώτοι νικητές: 

12
-1

6

1 Καλιακμάνη Α. - Κοντομήτρος Κ. 299,00
2 Μπομπολάκης Σ. - Παπαχατζής Ν. 297,00
3 Σκουλαρίκης Φ. - Φίλιος Α. 287,00
4 Ζώτος Λ. - Σαπουνάκης Α. 278,00
5 Λέφας Μ. - Προυκάκης Σ. 275,00
6 Καραμανλής Φ. - Πρωτονοτάριος Ε. 272,00

ΠανελλήνιοΠρωτάθληµα 
ΚατηγοριώνΟpen

Τα αδέλφια Διαλυνά 
Α΄ νίκη στο 9-11

Άννα Καλιακμάνη
Α΄ νίκη

Κώστας Κοντρομήτρος
Α΄ νίκη

Σταύρος Μπομπολάκης
Β΄ νίκη

Νίκος Παπαχατζής
Β΄ νίκη

Α. Διαμαντής
Α΄ νίκη στο 6-9

Χ. Καρπουζέλη - Ι. Οικονομόπουλος
Α΄ νίκη στο 1-6

Αθλητές της κατηγορίας masters σχολιάζουν
τα αποτελέσματα του γύρου
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Στην κατηγορία 9-11 συμμετείχαν 22 ζεύγη στον τελικό. Εδώ τα 
αδέρφια Διαλυνάς Α.-Διαλυνάς Μ. επιβεβαίωσαν τα πολύ καλά 
αποτελέσματα που είχαν τον τελευταίο καιρό, κερδίζοντας με 
πολύ μεγάλη διαφορά (οι ίδιοι κέρδισαν και την 2η ημερίδα των 
αγώνων). Στη δεύτερη θέση της τελικής κατάταξης οι Δ. Δανελ-
λάκης-Π. Κοφινάκος από τη Ρόδο χάρη στο φοβερό φίνις της τε-
λευταίας ημέρας (κέρδισαν και την ημερίδα αυτή). Τρίτοι σε ισο-
βαθμία οι Γ. Δημητρακόπουλος-Ν. Παπαδόπουλος από τη Λάρισα 
και Μ. Δασκαλάκης-Γ. Μεσθενέας. Ο Μ. Δασκαλάκης κέρδισε και 
την 1η ημερίδα με συμπαίκτη το Δ. Τζοτζολάκη (αντικαταστάτη). 
Οι έξι πρώτοι νικητές:

9-
11

1 Διαλυνάς Α. - Διαλυνάς Μ. 365,00
2 Δανελλάκης Δ. - Κοφινάκος Π. 347,00
3 Δασκαλάκης Μ. - Μεσθενέας Γ. 340,00
4 Παπαδόπουλος Ν. - Δημητρακόπουλος Γ. 340,00
5 Καρατζά Ε. - Αντωνίου Ευ. 339,00
6 Καραγιανόπουλος Λ. - Αλαμάνος Ε. 336,00

Στην κατηγορία 6-9 συμμετείχαν επίσης 22 ζεύγη. Πολύ μεγάλη 
ήταν η τελική διαφορά των νικητών Α. Διαμαντή-Ε. Ρηγάτου 
(κέρδισαν και την 3η ημερίδα) από τους δεύτερους Π. Αβραμίδη-
Κ. Μόραλη (κέρδισαν και την 1η ημερίδα όπως και αυτών από 
τους τρίτους, που ήταν ένα μικτό ζεύγος νέων, Μ. Μπομπολάκη-
Σ. Τόγια. Την 2η ημερίδα των αγώνων κέρδισε το ζεύγος Ε. Καλα-
βρέζος-Δ. Μαυράκη. Οι έξι πρώτοι νικητές:

6-
9

1 Διαμαντής Α. - Ρηγάτος Ε. 388,00
2 Αβραμίδης Π. - Μόραλης Κ. 363,00
3 Τόγιας Σ. - Μπομπολάκη Μ. 337,00
4 Ράντου Σ. - Λαγάνης Ι. 336,00
5 Λαλιώτης Γ. - Καίτσα Τ. 330,50
6 Αλεξίου Λ. - Σιτινά Ε. 328,65

Στην κατηγορία 1-6 υπήρχε φέτος η μεγαλύτερη συμμετοχή τόσο 
στο προκριματικό στάδιο, με 67 ζεύγη, όσο και στο τελικό, με 24 
ζεύγη. Εδώ επίσης ένα ζεύγος Νέων, οι Χρύσα Καρπουζέλη από 
τις Σέρρες και ο Γιάννης Οικονομόπουλος (μόλις 16 ετών!), από τη 
Θεσσαλονίκη όχι απλά διακρίθηκε αλλά θριάμβευσε καταλαμβά-
νοντας την 1η θέση της τελικής κατάταξης με μεγάλη διαφορά. Οι 
ίδιοι κέρδισαν τόσο τη 2η όσο και την τρίτη ημερίδα του πρωτα-
θλήματος. Στην δεύτερη θέση της τελικής κατάταξης τερμάτισε 
ένα ζεύγος γυναικών οι Α. Δουλγέρη-Ε. Τσιμπιδάκη από τη Ρόδο 
ενώ τρίτοι οι Α. και Ι. Παπαγιάννης από την Θεσσαλονίκη, που 
κέρδισαν και την 1η ημερίδα. Οι έξι πρώτοι νικητές:

1-
6

1 Καρπουζέλη Χ. - Οικονομόπουλος Ιω. 349,00
2 Δουλγέρη Α. - Τσιμπιδάκη Ε. 329,00
3 Παπαγιάννης Α. - Παπαγιάννης Ι. 321,00
4 Τσαούση Δ. - Παναγιωτοπούλου Χ. 298,00
5 Σιδέρη Α. - Παπακωνσταντίνου Δε. 290,00
6 Λαγκουβάρδος Ι. - Μαθιουλάκης Α. 289,00

Κατέβασμα του μορ. Από το 2008, ο Διεθνής Κώδικας Αγω-
νιστικού Μπριτζ (ΔΚΑΜ) έχει τροποποιηθεί σχετικά με το κα-
τέβασμα του μορ. Γιαυτό, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
από όλους τους παλιούς παίχτες. Όταν λοιπόν ανοίξει η κλειστή 
αντάμ, ο μορ απλώνει όλο του το χέρι μπροστά του, πάνω στο 
τραπέζι, με την όψη των χαρτιών προς τα πάνω. Το χέρι πρέπει 
να είναι ταξινομημένο σε στήλες κατά χρώματα, και τα χαρτιά 
της κάθε στήλης σε ιεραρχική σειρά, με τα μικρότερης αξίας 
χαρτιά προς το μέρος του εκτελεστή. Επί πλέον, οι στήλες πρέπει 
να έχουν κατεύθυνση κατά μήκος προς τον άξονα του εκτελε-
στή. Σε χρωματιστό συμβόλαιο, η στήλη με τα ατού τοποθετεί-
ται στα δεξιά του μορ. 

Διευθέτηση παιγμένων χαρτιών. Όταν παιχτούν και τα τέσ-
σερα χαρτιά μιας μπάζας, κάθε παίκτης γυρνάει το χαρτί του με 
την όψη προς τα κάτω και, αν ο άξονας έχει κερδίσει την μπάζα, 
το μήκος του χαρτιού δείχνει τον άξονα αυτόν ενώ, αν την έχει 
χάσει, δείχνει τον άξονα των αντιπάλων. Τα παιγμένα χαρτιά 
πρέπει να είναι επικαλυπτόμενα σε σειρά. Ο εκτελεστής έχει 
το δικαίωμα να απαιτήσει να τοποθετηθεί σωστά οποιοδήποτε 
παιγμένο χαρτί των αμυνομένων που τοποθετήθηκε λανθασμέ-
να. Ο μορ ή ένας αμυνόμενος έχουν δικαίωμα να ζητήσουν να 
τοποθετηθεί σωστά μόνο η τρέχουσα μπάζα και μέχρι να γίνει η 
έξοδος για την επόμενη μπάζα. Ένα-ένα χαρτί που παίζεται από 
κάθε παίκτη σε κάθε μπάζα, πρέπει να επικαλύπτει το αμέσως 
προηγούμενο, έτσι ώστε να είναι δυνατή η αναπαράσταση της 
εκτέλεσης, αφού όμως αυτή τελειώσει. Απαγορεύεται ο εκτελε-
στής ή ο αμυνόμενος να κοιτάζει τα παιγμένα χαρτιά οποιουδή-
ποτε, ακόμη και τα δικά του, εκτός όμως από το τελευταίο του 
παιγμένο χαρτί. Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι εάν ένας παίκτης 
καταστρέφει την σειρά των παιγμένων χαρτιών του, τότε, εκτός 
του ότι παραβιάζει τους κανονισμούς, πιθανόν να μην μπορεί να 
ισχυριστεί τίποτα όσον αφορά τη σειρά παιξίματος των χαρτιών 
του και μπορεί να καταλογιστεί ρενόνς εις βάρος του ή ακόμη 
και διαδικαστική ποινή.

Συμφωνία αποτελέσματος - εγγραφή του σκορ. Όταν παι-
χτεί και το τελευταίο χαρτί της διανομής ή όταν συμφωνηθεί μία 
διεκδίκηση ή παραχώρηση (claim), τότε πρέπει οι δύο άξονες 
να συμφωνήσουν το σκορ. Μέχρι να συμφωνήσουν, κανένας 
παίκτης δεν πρέπει να διαταράξει την σειρά των χαρτιών που 
έχουν παιχτεί. Αν την διαταράξει, τότε μπορεί να χάσει το δι-
καίωμα να διεκδικήσει κάποια συγκεκριμένη μπάζα ή ακόμα και 
ρενόνς. Κατόπιν, ο Βορράς (ή άλλος ορισμένος από τον διαιτητή 
παίκτης) το γράφει και βεβαιώνεται παράλληλα ότι οι αντίπαλοι 
είδαν τι έγραψε. Σημειωτέον ότι, μέχρι εκείνη τη στιγμή, ο κάθε 
παίκτης έχει μπροστά του τα χαρτιά με τη σειρά που παίχτηκαν. 
Κατόπιν, όλοι οι παίκτες επιθεωρούν τα χαρτιά τους, τα ανακα-
τεύουν και τα επιστρέφουν στη θήκη, από εκεί που τα πήραν. 
Από εκεί και πέρα, χωρίς την άδεια του διαιτητή κανένα χέρι δεν 
πρέπει μετακινείται από την θήκη.

ΘέματαΘέματα  ΚανονισμώνΚανονισμών
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Του Γιάννη Μηλιτσόπουλου 
εθνικού Διαιτητή ΕΟΜ



.... OOOO....
““““TTTT ””””

8888----11112222 2222000011110000

2222

(((( ))))
&&&& (((( ))))

,,,, 1111----9999 &&&& 1111----6666

22220000000000000000 €€€€
:  (08-09/9)  80€/

    (10-12/9) 30€/ .
 50%.

(((( 4444 ))))
: .: 6944-205123

. .: 6947-472752
.: 6942-461390



9

Πανελλήνιο Πρωτάθληµα

Την Κυριακή λόγω του ότι όλα τα Πανελλήνια 
Πρωταθλήματα, σύμφωνα με τους κανο-
νισμούς της ΕΟΜ, γίνονται πρωί, ο αγώνας 
έγινε μέσα στα κλιματιζόμενα εντευκτήρια 
του ΑΟΤ. Μετά το τέλος της 2ης ημερίδας και 
μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα και να γίνουν 
οι απονομές, οι οικοδεσπότες είχαν ετοιμάσει 
για μαθητές και δασκάλους από ένα πιάτο με 
διάφορα καλούδια που με τη συνοδεία του 
απαραίτητου οίνου δημιούργησε ένα πολύ 
ωραίο κλίμα, όπου μαθητές και δάσκαλοι συ-
ζητούσαν για τις εμπάς που δεν πέρασαν αλλά 
και για τα πετυχημένα παιξίματα που έκαναν. 
Ανάμεσα στους συμμετέχοντες και 4 πολύ νέα 
παιδιά, κάτω των 18 ετών, που έμαθαν Μπριτζ 
με τη μέθοδο του mini Bridge.
Νικήτριες του αγώνα οι δεσποινίδες Θ. Αβρα-
μίδου και Λ. Πεϊνιρτζόγλου, από τον Όμιλο 
της Σάμου, με Μ.Ο. ποσοστό 66.06%. Πολύ 
κοντά ακολουθούσε το ζευγάρι Θ. Δρογώση - 
Δ. Κόντος από τον ΑΟΜ, με ποσοστό 65.87%, 
ενώ στη 3η θέση πλασαρίστηκε το ζευγάρι που 
είχε καταλάβει την 1η θέση στην 1η ημερίδα, 
Ε. Βενεκά - Α. Μπουρλέτσικας από τον 
ΟΑΜ, με ποσοστό 64.22%. 
Έπαθλα επίσης πήραν: 
Έπαθλο 1ης ημερίδας: οι αθλήτριες από τον 
ΟΑΜΚΗ και τον ΟΑΜ Ε. Παπαδογιάννη - Σ. 
Πασχαλίδου.
Έπαθλο 2ης ημερίδας: το ζευγάρι από τον Όμι-
λο της Λάρισας Χ. Ντερέκας - Σ. Μεριανού. 
Έπαθλο Γυναικών: οι κυρίες από τον ΑΟΜΒ Σ. 
Αποστόλου - Ζ. Αρχοντάκη.
Έπαθλο Μικτού ζεύγους το ζευγάρι από τον  
ΑΟΜΒ  Π. Μπόμπολας - Χ. Ασημάκη.
Έπαθλο 1ου ζεύγους Περιφέρειας τα κορίτσια 
από τον ΟΑΜΛ Ε. Στεφανίδου - Α. Σταμάτη. 
Έπαθλο Νέων οι μικρές κυρίες από τον ΟΑΜ Α. 
Βιρβιδάκη - Κ. Καπαγιαννίδου.
Έπαθλο Seniors το ζευγάρι από τον ΟΑΑ Ε. 
Κούσης - Μ. Παύλου.
Ευχόμαστε σε όλους καλή συνέχεια και ένα 
υπέροχο καλοκαίρι με πολύ-πολύ Μπριτζ!

Μαθητών

Με τη συμμετοχή 37 ζευγών από όλη τη χώρα 
έγινε, στις 12 και 13 Ιουνίου, το Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Μαθητών περιόδου 2009-2010. Το Σάββατο ο αγώνας έγινε στην 

αυλή των εντευκτηρίων του ΑΟΤ. Ο καιρός ήταν καταπληκτικός και όλοι απόλαυσαν μια 
υπέροχη φαληριώτικη βραδιά. 

1-6

1 Αβραμίδου Θ - 
Πεινιρτζόγλου Λ 66,06

2 Κόντος Δ - Δρογώση Θ 65,87
3 Βενέκα Ε - Μπουρλετσίκας Α 64,22

4 Στεφανόπουλος Κ - 
Ωρολογάς Μ 61,43

5 Ντερέκας Χ - Μεριάνου Σ 61,31

6 Παρασκευαίδης Κ - 
Αιδινόπουλος Π 61,08

Οι έξι πρώτοι νικητές:

1

3

6

7

Φωτο 1: Α΄ νίκη γυναικών. 2: Οι πρωταθλήτριες 
μαθητών 2009-2010. 3. Πρώτο έπαλθο seniors. 
5. Β΄ νίκη στην τελική κατάταξη
5. Έπαθλο Β΄ ημερίδας. 6. Έπαθλα νέων.
7. Γ΄ νίκη στην τελική κατάταξη.

2

4 5
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Το πρωτάθλημα έγινε σε 2 κατηγορίες, όπεν 
και 1-6. Στην κατηγορία όπεν όπου συμμετεί-
χαν 24 ζεύγη προηγήθηκαν την πρώτη ημέρα 
οι Α. Καταράκης - Χ. Μπεσίρης από τις Σέρρες. 
Όμως, την δεύτερη ημέρα των αγώνων το ζεύ-
γος Ι. Γιαντσής (Βόλος) - Ν. Βουκούτης (Αθήνα) 
πέτυχε το σπουδαίο ποσοστό 70,78% και μπή-
κε επικεφαλής στη βαθμολογία. Το ίδιο ζεύγος 
κέρδισε και την 3η ημερίδα του τουρνουά και 
αναδείχτηκε πρώτο, με διαφορά, στη τελική 
κατάταξη. Στη δεύτερη θέση ένα ζεύγος Γυ-
ναικών, οι Μ. Παναγάκη-Χ. Συρακοπούλου 
που είχαν σταθερά καλή απόδοση και τις τρεις 
ημέρες ενώ τρίτοι κατατάχτηκαν οι Η. Καλλιά-
φας από την Λάρισα με τον Ι. Μαρκάκη από τη 
Θεσσαλονίκη. Τα έξι πρώτα ζεύγη: 

Περιφερειακό Πρωτάθληµα 

Κεντρικής Ελλάδας

Το περιφερειακό πρωτάθλημα Μπριτζ Κεντρικής Ελλάδας διεξήχθη με επιτυχία 
φέτος στο Βόλο το τριήμερο 29, 30 και 31 Μαϊου 2010. Η όμορφη πρωτεύουσα 
της Μαγνησίας φιλοξένησε τους αγώνες που έγιναν στο κεντρικό ξενοδοχείο 

PARK. Παρά τη δυσμενή οικονομική κατάσταση και παρά το γεγονός ότι ο μήνας Μάιος 
ήταν φέτος υπερφορτωμένος από τουρνουά και πρωταθλήματα, ήρθαν στην πρωτεύ-
ουσα της Μαγνησίας αρκετοί αθλητές από άλλες πόλεις της Ελλάδας, συνδυάζοντας 
τους αγώνες με τα πρώτα μπάνια στις κοντινότερες πεντακάθαρες παραλίες, καθώς 
και τις επισκέψεις στα μοναδικά τσιπουράδικα του Βόλου.

1-16

1
Γιαντσής Ι. - 
Βουκούτης Ν. 62,93

2
Παναγάκη Μ. - 
Συρακοπούλου Χ. 56,98

3
Καλλιάφας Η.
- Μαρκάκης Ι. 56,76

4
Πολυχρονάκου Ι.
- Μπανίκας Χ. 55,03

5
Μπουραζάνας Γ. - 
Παπαδόπουλος Ν. 54,82

6
Μαμιδάκη Λ. 
- Ρούσσος Γ. 54,71

Στην κατηγορία 1-6 οι Δ. Λαζαρίδου-Χ. Λαζα-
ρίδης χάρη και στο ποσοστό τους της 3ης ημέ-
ρας επιβλήθηκαν καθαρά καταλαμβάνοντας 
την πρώτη θέση στη γενική κατάσταση. Δεύ-

τεροι αναδείχτηκαν οι Ι. Κουφός-Κ. Γκούντρας 
και τρίτοι οι Ν. Σκούρα-Δ. Άστρας οι οποίοι 
κέρδισαν και την 1η ημερίδα. Εξάλλου την 
δεύτερη ημερίδα του τουρνουά νικητές ήταν 
οι Π. Κωστούλα-Ν. Φραγκουδάκης. 

1-6

1 Λαζαρίδου Δ. -
Λαζαρίδης Χ. 57,05

2 Κούφος Ι. - Γκούντρας Κ. 55,80
3 Σκούρα Ν. - Άστρας Δ. 55,21

4 Αηδονίδου Ι. - 
Αηδονίδης Γ. 54,99

5 Ντόβα Ι. – 
Μαστρογιάννης Κ. 54,60

6 Κωστούλα Π. - 
Φραγκουδάκης Ν. 53,44

Α΄ νίκη
Oπεν.

Α΄ νίκη
1-6.
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Η φιλοδοξία του ΟΑΜΚΗ να κάνει το φε-
στιβάλ διεθνές συνεχίστηκε για δεύτερη 
χρονιά και προσκλήθηκαν παίκτες του 
εξωτερικού. Είχαμε λοιπόν φέτος τη χαρά 
να υποδεχτούμε την Εθνική ομάδα και άλ-
λους παίκτες από την Κύπρο. Την Κυριακή 
10 Μαΐου, πριν την απονομή των επάθλων, 
προσφέρθηκε γεύμα σε όλους τους παί-
χτες και στους επίσημους καλεσμένους. 
Στους νικητές απονεμήθηκαν χρηματικά 
έπαθλα αξίας 3.000 € και ασημένια δε-
ντράκια ελιάς. Χορηγοί του Φεστιβάλ ήταν 
όπως όλα τα τελευταία χρόνια το κτήμα 
Χαρλαύτη, το BIZART, η  DISARONNO και 
άλλοι φίλοι του Ομίλου. Το Δ.Σ. του ομί-
λου και τα μέλη ευχαριστούν όλους τους 
παίκτες για την αγάπη που δείχνουν στο 
φεστιβάλ που έχει πλέον καθιερωθεί ως η 
ετήσια «γιορτή του μπριτζ». 
Στον αγωνιστικό τομέα προηγήθηκαν χρο-
νικά οι αγώνες ομάδων, που διεξάχθηκαν 
στις 12 και 13 Μαΐου με συμμετοχή ρεκόρ 
68 ομάδων σε τρεις κατηγορίες δυναμικό-
τητας. 
Οι 3 πρώτες νικήτριες ομάδες ανά κατη-
γορία:

1-16

1

Λαμπρινού Σ.

113,00

Κυριακίδου Α.
Σαπουνάκης Α.
Χατζηδάκης Ε.
Μαμιδάκη Λ.
Ρούσσος Γ.

2

Δελημπαλταδάκης Ν.

110,00
Διονυσόπουλος Δ.
Κοντομήτρος Κ.
Παπαχατζής Ν.
Προκοπίου Ι.

3

Σαρλής Σ.

108,00
Χριστοδούλου Π.
Μέλιας Β.
Πετρέλλης Σ.

1-9

1

Γούναλης Σ.

127,00
Γνωστόπουλος Ι.
Μπαλωμένος Ι.
Μάντης Α.

2

Ιωάννου Α.

115,00
Παντελή Κ.
Θειακάκης Ι.
Σάντη Π.
Χασκοπούλου Β.

3

Μαρκούρη Α.

105,00

Γαβαλάς Μ.
Πατεράκης Γ.
Νταλαγιώργου Κ.
Ρηγάτος Ε.
Σαβούρδος Ε.

1-6

1

Κανελλοπούλου Β.

110,00
Ρανιός Δ.
Καραδημήτρη Α.
Κασκαμπά Κ.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε για 19η συνεχόμενη χρονιά το Φεστι-
βάλ Μπριτζ Ανθοκομικής από 12 έως 16 Μαΐου 2010 στο Ζηρίνειο αθλητικό 
κέντρο Κηφισιάς. Υπήρξε πολύ μεγάλη συμμετοχή αθλητών (642 αθλητές: 

68 ομάδες και 185 ζεύγη). 
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2

Κουναδέας Γ.

105,00
Ραχιώτης Δ.
Γουναρίδης Δ.
Τσαγκλής Π.

3

Κολοκός Χ.

104,00
Κολοκού Μ.
Δεμέστιχας Π.
Σαρρής Π.

Επακολούθησε ο αγώνας ζευγών που διε-
ξάχθηκε σε 3 ημερίδες με συμμετοχή 185 
ζευγών. Παράλληλα με τους αγώνες αυ-
τούς, που έγιναν στις τρεις καθιερωμένες 
κατηγορίες δυναμικότητας, υπήρξε και 
αγώνας Grand Prix μαθητών. 
Οι έξι πρώτοι νικητές ανά τουρνουά:

1-16
1 Κανναβός Π - Έιντι Μς 67,20

2 Μπομπολάκης Σ. - 
Καρλαύτης Γ. 62,26

3 Σαπουνάκης Α. - Ζώτος Λ. 58,05
4 Διαλυνάς Α. - Διαλυνάς Μ. 57,72
5 Λαμπρινού Σ. - Κυριακίδου Α. 57,09

6 Χατζηδάκης Σ. - 
Λιακοπούλου Ε. 56,29

1-9

1 Μπαλέσιας Β. - 
Παπαιωάννου Β. 61,02

2 Μπαλωμένος Ι. - Μάντης Α. 58,83

3 Ακούρης Ι. - 
Δημητρακόπουλος Θ. 57,41

4 Σπανός Χ. - Πρατικάκης Ι. 56,92
5 Γεωργίου Γ. - Λυμπέρης Κ. 56,36
6 Γούναλης Σ. - Γνωστόπουλος Ι. 56,34

1-6
1 Λούντζη Ε. - Αθανάσογλου Μ. 64,00
2 Κεφαλά Μ. - Μουτζούρη Α. 59,99
3 Μοσχοβίτη Ι. - Καραφωτιάς Θ. 59,52
4 Ρετζίκας Ν. - Ωρολογάς Μ. 56,86
5 Βάθη Χ. - Καρφής Χ. 56,22
6 Βλαστού Μ. - Πετροπούλου Α. 55,39

Φεστιβάλ Μπριτζ Ανθοκοµικής 

Κηφισιάς

11
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58
Άμυνα για

Γιώργος Ρούσσος

Στο πρωταθλητικό Μπριτζ δεν μπορείς να ησυχάσεις. Έτσι 
και χαλαρώσεις έστω και για μία φορά, έχασες το πρωτά-
θλημα. Και κάτι ακόμα άδικο και περίεργο. Μπορεί να είσαι 
ο καλύτερος, οι άλλοι της ομάδας σου να έχουν πουλήσει 
ένα τσουβάλι IMPs o καθένας, στο τέλος όμως θα χάσετε 
από το μοναδικό 10ποντο που θα’ χεις χάσει εσύ.

Δεύτερη εναντίον δεύτερης, σαν Δύση 
σε ντέρμπι για την πρωτιά, ο Νότος δεξιά 
σου ανοίγει με 1& και στην 1$ του Βορ-
ρά πηδάει στις 2#. Ο Βορράς φρενάρει 
με 2ΧΑ αλλά στις 3$ του ανοίξαντα βάζει 
την τέταρτη.

 
 

Μία αγορά στην οποία ο Νότος έδειξε 18+ 
πόντους με τρίφυλλη βοήθεια στις κούπες 
και σόλο καρό.
Ο σύντροφος επιτίθεται με το ^6 και κα-
τεβαίνει ο μορ (Νότος)

Παίρνεις τον ^Κ, ο εκτελεστής δίνει το 7. 
Κάνε άμυνα.

Τι σόι άμυνα να κάνεις; Αν ο εκτελεστής 
έχει 5 κούπες, έχει 12 μπάζες: 6 στα κόκκι-
να με την κοφτή και 6 στα μαύρα. Αν έχει 
4, έχει 11 μπάζες. 
Ακόμα και αν ο σύντροφος έχει Ντάμα 3-
φυλλη στα ατού και δώσεις τσάκα στον 
μορ, ακόμη και αν ο σύντροφος έχει Q10x 
στα ατού και την ^Q πάλι δεν γίνεται τί-
ποτα. 
Κόβει τον ^Α, αλλιώς μπλοκάρεται το 
χρώμα, παίζει μικρό κούπα για την ντάμα 
του συντρόφου ο οποίος αν τραβήξει την 
^Q, μετράρει τα καρά του εκτελεστή.
Μία αφάνταστη πλήξη σε καταλαμβάνει, 
είναι και οι τελευταίες διανομές ενός κου-
ραστικού τριημέρου. Αν μπορούσες, θα 
έβαζες τα χαρτιά στη θήκη να παιχτεί η 
επόμενη διανομή. 
Γυρίζεις πράσινο και χαρίζεις το πρωτά-
θλημα στους άλλους.
Τα τέσσερα χέρια ήταν:

πρωταθλητές
Απίστευτη η θρασύτητα του Βορρά. Εν 
γνώσει του ότι παίζει στο 4-3, έβαλε την 
μανς κρατώντας στα χέρια του σκουπίδια. 
Όμως και συ ξέχασες ότι το «θαρσείν χρει» 
δεν το ξέρεις μόνο εσύ, αλλά και οι άλλοι. 
Αν συνεχίσεις με τον ^Α κονταίνοντας το 
μορ, ο εκτελεστής δεν μπορεί να μαζέψει 
τα ατού. Κατά πάσα πιθανότητα θα έρθει 
στο χέρι με το &10 να κάνει την εμπάς 
του #Κ. Τώρα πιάνεις και παίζεις ατού γι-
ατί αλλιώς ο εκτελεστής θα κάνει 4 μαύρες 
μπάζες, 3 κοφτές καρό και 3 κούπες του 
χεριού του. Ο σύντροφος δεν θα πάρει τον 
$Α και η κατάληξη θα έχει ως εξής:

Δεν υπάρχει νικητήρια λύση για τον Βορ-
ρά. Μία άλλη εκτέλεση θα ήταν μετά την 
τσάκα, όχι εμπάς στην πίκα, αλλά 3 γύροι 
σπαθί να φύγει η #Q. Αλλά η Ανατολή που 
θα έχει ακόμα 3 ατού, κόβει και παίζει Α 
και λιμό. Ο εκτελεστής μετράει τώρα 4 
από σπαθί, μία κοφτή καρό, 3 στην κούπα, 
σύνολο 8 και ο #Α. Εμπασάρει τον #Κ για 
την δέκατη μπάζα και πάει 3 μέσα.

Nότος Δύση Βορράς Ανατολή
1& πάσο 1$ πάσο
2# πάσο 2ΧΑ πάσο
3$ πάσο 4$ Όλοι πάσο

# Q6
$ QJ109
^ J9742
& 105

# Κ52
$ 864
^ AΚ3
& 9764

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 9873
$ A52
^ Q1086
& 82

# AJ104
$ K73
^ 5
& AKQJ3

# Κ52
$ 864
^ AΚ3
& 9762

Δ 
Β

 
Ν

 Α
 

^ 6
 

# AJ104
$ K73
^ 5
& AKQJ3

# 6
$ QJ10
^ J97
& 5

# 52
$ 86
^ 3
& 976

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 987
$ A5
^ Q10
& 8

# AJ4
$ 7
^ –
& AKQJ
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το #7 του μορ προς τον Βαλέ του χεριού 
του με αποτέλεσμα το μία μέσα και +200 
για Α-Δ.
Στο δεύτερο τραπέζι είχαμε ακριβώς τις 
ίδιες τέσσερις πρώτες λεβέ, όμως στην 
πέμπτη λεβέ ο εκτελεστής τράβηξε τον 
&Α του μορ και στην έκτη λεβέ έκοψε ένα 
σπαθί στο χέρι. Συνέχισε με μεγάλο ατού 
αναγκάζοντας τη Δύση να πάρει τον Άσο 
στον προτελευταίο γύρο και να γυρίσει το 
τελευταίο της ατού στη θέση:

 

Τραβώντας τα 2 τελευταία ατού ο εκτε-
λεστής σκουϊζάρει τη Δύση και πραγμα-
τοποιεί το συμβόλαιό του, για +790 υπέρ 
Β/Ν.
Στο τρίτο τραπέζι, μετά τις δύο πρώτες 
λεβέ που κέρδισε η άμυνα με τους ^Κ 
και ^Α, η Ανατολή συνέχισε με το #4. Ο 
εκτελεστής ευχαριστήθηκε που είχε την 
προσφορά μιας “ΔΩΡΕΑΝ” εμπάς, έβαλε 
τον Βαλέ από το χέρι του και πήγε φυσιο-
λογικά μια μέσα, καθώς δεν υπήρχε καμιά 
δυνατότητα για την επιτυχία του συμβο-
λαίου. Αποτέλεσμα +200 για Α-Δ.

“Αν έχεις τύχη διάβαινε” …
 ή µήπως στο Μπριτζ σπάνια είναι έτσι;

Δημήτρης Ναθαναήλ

Με όλους στη ζώνη και Dealer τη Δύση, με 
πιθανή κάποια μικρή εξαίρεση η πορεία 
των αγορών ήταν η ακόλουθη:

Το κοντρ της Δύσης είναι εν τω μέτρω 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΟ από το γεγονός ότι το 
3^ της Ανατολής έγινε στη δεύτερη και 
με πασαρισμένο συμπαίκτη, άρα υπόσχε-
ται και κάποια εξωτερική αξία.
Ας δούμε τώρα την εξέλιξη του παιχνιδιού 
σε κάθε ένα τραπέζι.
Στο πρώτο, μετά τις δυο πρώτες λεβέ που 
κέρδισε η άμυνα με τον ^Κ και τον ^Α 
η Ανατολή συνέχισε με καρό που έκοψε ο 
εκτελεστής στο χέρι. Ο εκτελεστής κέρδι-
σε και την επόμενη λεβέ παίζοντας ατού 
για το 10 του μορ. Σαν συνέχεια επέλεξε 
να δοκιμάσει την εμπάς της #Q παίζοντας 

Στο τέταρτο τραπέζι είχαμε πάλι το γύρι-
σμα του #4 στην τρίτη λεβέ, αλλά ο εκτε-
λεστής έβαλε τον #Κ από το χέρι, κατέβη-
κε στον μορ με το $10 και συνέχισε με τον 
&Α και μικρό σπαθί κοφτό στο χέρι. Τώρα 
έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει με ατού 
και στο τέλος να υπερισχύσει της άμυνας, 
σκουιζάροντας τη Δύση μεταξύ σπαθιών 
και πικών. Αποτέλεσμα +790 για Β/Ν.
Στο πέμπτο και τελευταίο τραπέζι ο 
παίκτης στη Δύση ήταν ένας κολοσσός 
αμύνης. Με συνοπτική ανάλυση της κα-
τάστασης εναπόθεσε τις ελπίδες του στο 
να έχει ο συμπαίκτης του το $9 (ή κάποιο 
μεγαλύτερο)!!!!
Έτσι μετά τον ^Κ, τράβηξε τον $Α και 
συνέχισε με το ^3. Η Ανατολή συνέχισε 
μετά τον ^Α με καρό και η άμυνα εξα-
σφάλισε έτσι άλλη μια λεβέ από ατού και 
το +200 υπέρ αυτής.
Με τέτοια τεχνική τι να σου κάνει περισ-
σότερο η τύχη!

Από την ελεύθερη παρτίδα
Εξαιρετική η περιποίηση σε ιδιωτικό γιότ, 
όπου με προσκάλεσαν για μια βόλτα στον 
Σαρωνικό κόλπο, το περασμένο Σαββατο-
κύριακο, και αντίστοιχα υψηλή η στάθμη 
μια παρτίδας μπριτζ που παίξαμε μέσα 
στο σκάφος. Η ακόλουθη μοιρασιά ήταν 
ιδιαίτερα επώδυνη για μένα:
Μετά από το αρχικό πάσο της Ανατολής 
δεξιά μου, άνοιξα σαν Νότος και στη ζώνη 
με 1# με τα παρακάτω φύλλα:

Η παρακάτω διανομή αφορά ένα τέτοιο παράδειγμα. Στα πέντε 
τραπέζια που παίχτηκε (υψηλής στάθμης με μικρή συμμετοχή 

στην ημερίδα και βαθμολογία ζευγών) είχαμε το ίδιο τελικό συμβόλαιο και την ίδια έξο-
δο, αλλά διαφορετική εξέλιξη από τραπέζι σε τραπέζι. Ας δούμε τη διανομή:

Δύση Βορράς Ανατολή Nότος
πάσο 1& 3^ 3$

πάσο 3# πάσο 4$
κοντρ πάσο πάσο πάσο

# A987
$ 10
^ Q7
& AJT976 

# Q102
$ A832
^ K3
& Q432

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 643
$ 9
^ AJ109862
& K5

# KJ5
$ KQJ7654
^ 54
& 8

# A98
$ –
^ –
& JT

#Q102
$ –
^ –
& Q4

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# KJ5
$ 76
^ –
& –

➔
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#KJ1032 $ KQ1082 ^ – & K108

Και άκουσα τον συμπαίκτη να δηλώνει 
2&. Στην παρεμβολή 2^ του πασαρισμέ-
νου αντιπάλου μου στην Ανατολή, διάλε-
ξα την επαναδήλωση 3$ που δεν έδειχνε 
ισχυρό άνοιγμα αλλά την κατανομή 5-5 
στα μαζέρ και καλό χρώμα στις κούπες.
Εξαιρετική η επιλογή του συντρόφου μου 
να δηλώσει 4^ δείχνοντας τον Άσσο και 
καλό φιτ στο δεύτερο χρώμα μου, και 
θέλησα να συμπληρώσω την περιγρα-
φή του χεριού μου με την αγορά 5&. Ο 
συμπαίκτης προχώρησε στη διόρθωση 
5$, και αποφάσισα, μετά από πολλούς 
δισταγμούς, να μη προχωρήσω στο σλεμ, 
που φάνταζε να έχει πολλές πιθανότητες 
επιτυχίας. 
Όταν όμως άκουσα από τη Δύση να δη-
λώνει κοντρ, ένοιωσα αγαλλίαση με το 
δικό μου σιρκόντρ, αισθανόμενος ότι 
ήταν πολύ πιθανό να πραγματοποιήσω 
το σιρκοντρέ συμβόλαιό μου με μια άνω, 
αν όντως ο συμπαίκτης είχε τα φύλλα που 
είχε υποσχεθεί μέσω των αγορών του.
Με την έξοδο του ^7, βρέθηκα να εκτε-
λώ συμβόλαιο σιρκοντρέ 5$ με τον εξής 
συνδυασμό φύλλων:

Έπιασα στον μορ με τον 
^Α και έπαιξα μικρή 
κούπα για τον $Κ του 
χεριού μου. Όταν η Δύση 
ξεφύλλισε το ^9 είδα 
ότι είχα ήδη καταδικάσει 
σε αποτυχία το συμβό-
λαιο, καθώς η πλήρης 
διανομή ήταν:

# 95
$ Α765
^ Α32
& AQ32

Β
 

Ν
 

#KJ1032
$ KQ1082
^ –
& K108

# 95
$ Α765
^ Α32
& AQ32

# AQ84
$ –
^ 97654
& J974

Δ 
Β

 
Ν

 Α
#76
$ J943
^ KQJ108
& 65

# KJ1032
$ KQ1082
^ –
& K108

τις πίκες αφού η ντάμα ήταν ανάποδα για 
μένα!...
Όμως το συμβόλαιο είναι όπως λέμε στη 
γλώσσα του Μπριτζ τραβηχτό και δεν 
υπάρχει καμιά δυνατότητα στην άμυνα 
να το απειλήσει αν ο εκτελεστής διαλέξει 
άλλο δρόμο εκτέλεσης. Συγκεκριμένα 
πρέπει να κόψει το πρώτο καρό στο χέρι 
και βλέποντας στη συνέχεια ότι η Δύση δεν 
ακολουθεί με κούπα όταν παίζεται ο $Κ 
να συνεχίσει με μικρή πίκα προς το #9.
Αν η άμυνα πάρει και συνεχίσει με καρό, 
ο εκτελεστής ξανακόβει στο χέρι του, πάει 
στον μορ με την &Q, πραγματοποιεί δύο 
λεβέ με το $10 και την $Q, ξανακατε-
βαίνει στον μορ με τον &Α, μαζεύει τα 
ατού της άμυνας και δίνει μόνο μία ακόμα 
λεβέ από πίκα.
Αν αντίθετα η άμυνα επιλέξει να συνεχίσει 
με τον #Α και πίκα ο εκτελεστής θα κόψει 
με τον $Α, θα επανέλθει με την &Q στον 
μορ και με μια νέα εμπάς θα μαζέψει τα 
υπόλοιπα ατού της άμυνας.
Είναι όντως βεβαιωμένη η επιτυχία του 
συμβολαίου αν εγκαταλείψετε την ελπίδα 
για μια άνω με σιρκόντρ και επιλέξετε το 
παιχνίδι ασφαλείας. Εγώ πάντως “έριξα στη 
θάλασσα” μια πολύ ωραία εκτέλεση…

Μπορούσα να μαζέψω τα ατού της Ανα-
τολής, αλλά μετά η άμυνα παίζοντας καρό 
θα με έκανε να χάσω τον έλεγχο του χερι-
ού καθώς δεν θα προλάβαινα να μετράρω 

 

Εξασκηθείτε στην αγορά Λουκάς Ζώτος
ROMAN KEY CARD BLACKWOOD (4)

Γ) ΕΡΩΤΗΣΗ ΡΗΓΑΔΩΝ
1) Με φιτ σε μαζέρ       
Η ερώτηση Ρηγάδων γίνεται με 5ΧΑ. Ο 
ερωτώμενος απαντά τον χαμηλότερο 
στη σειρά Ρήγα του* αγοράζοντας το 
χρώμα αυτό, αλλιώς -εφόσον δεν έχει 
ρήγα- επαναφέρει στο συμφωνηθέν 
χρώμα. Εάν έχει, πάντως, 3 Ρηγάδες 
δηλώνει απευθείας το μεγάλο σλεμ.
2) Με φιτ καρρό
Η ερώτηση Ρηγάδων γίνεται επίσης με 
5ΧΑ. Ο ερωτώμενος απαντά ποσοτικά: 
1ο βήμα (6&) = κανείς Ρήγας, 2ο 
βήμα (6^) = 1 Ρήγας κλπ. Προφανώς 

ο Ρήγας ατού δεν “μετράει”, αφού έχει 
ήδη απαντηθεί.
3) Με φιτ σπαθί
Η αγορά 5ΧΑ δεν είναι ερώτηση Ρηγά-
δων αλλά είναι γενική προσπάθεια για 
μεγάλο σλεμ. O απαντών κρίνει από το 
φύλλο του και αυτά που έχει ήδη δείξει 
–και βέβαια τους ρηγάδες που έχει– αν 
θα αγοράσει μεγάλο σλεμ ή θα κλείσει 
στα 6 σπαθιά.

* Εάν το φιτ είναι κούπες ο ερωτών πρέ-
πει να είναι προετοιμασμένος για μια 
απάντηση 6#, στην περίπτωση που ο 

απαντών έχει μόνο τον Ρήγα πίκα. 

Δ) ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕ-
ΝΟ ΡΗΓΑ
Αγορά νέου χρώματος από τον ερω-
τώντα μετά την ερώτηση ρηγάδων ή 
μετά την ερώτηση της Ντάμας ατού** 
και θετική απάντηση στον χαμηλότερο 
Ρήγα ή απευθείας μετά την ερώτηση 
άσσων (εφόσον δεν είναι ερώτηση 
Ντάμας ατού) είναι ερωτηματική για 
τον Ρήγα στο χρώμα αυτό.

Η  σ υ ν έ χ ε ι α  σ τ η  σ ε λ ί δ α  2 1

[ σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι ]

➔
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Εξασκηθείτε στην εκτέλεση

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
1ο (**)
Ομάδες. Όλοι στη δεύτερη  
Μοίρασε ο Νότος
Αντάμ: ^J

# KJ3
$ 643
^ 752
& Q985

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# A109
$ K72
^ AQ3
& AKJ10

Η Δύση έκανε έξοδο το ^J όπου η Ανατολή φόρτσαρε το 
^Κ. Κάντε πλάνο από τη θέση του Νότου για να πετύχετε τις 
εννέα λεβέ που χρειάζονται.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
2ο (***)
Ομάδες. Β-Ν στη δεύτερη 
Μοίρασε ο Νότος
Αντάμ: ^Q

# K52
$ 643
^ A7
& 87542

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# AJ43
$ AQ5
^ 6
& AKQ109

Αποφύγατε τα 3ΧΑ, τα οποία είναι τραβηχτά, προτιμώντας 
το χρωματιστό συμβόλαιο. Κάνατε άραγε καλά; Κάντε πλά-
νο εκτέλεσης στα 5&.

Nότος Δύση Βορράς Ανατολή
1& πάσο 3&* πάσο
5& όλοι πάσο

Η άμυνα συχνά αρχίζει στην αγορά.

Η παρακάτω διανομή παίχθηκε στο 
Lederer Memorial Trophy του 2003, 

ένα πολύ δυνατό τουρνουά στην Αγγλία 
στο οποίο προσκαλούνται κάθε φορά με-
γάλα ονόματα του χώρου. Οι David Burn 
και David Price κέρδισαν το βραβείο κα-
λύτερης άμυνας. Ο κομψός τρόπος με τον 
οποίο συνεργάστηκαν δείχνει ότι κάποιες 
φορές η σωστή άμυνα ξεκινάει από το 
στάδιο της αγοράς.

Όλοι στη δεύτερη

Ιστορικές άμυνες

  
1 Διάλεξε μαζέρ

Η αγορά 3^ ήταν ο θεμέλιος λίθος για 
την επιτυχία της άμυνας στην συνέχεια. 
Πολλοί παίκτες θα επέλεγαν να ανεβάσουν 
τα σπαθιά αλλά η συγκεκριμένη αγορά 
έχει το διπλό πλεονέκτημα του ότι δίνει 
στον συμπαίκτη πληροφορίες χρήσιμες 
και στην αγορά (καθώς υπονοείται το φιτ 
στα σπαθιά) και μετέπειτα στην άμυνα (αν 
τελικά επικρατήσουν οι αντίπαλοι).
Αν η Ανατολή είχε φιτ καρό πιθανότατα θα 
αγόραζε ξανά μετά τα 4& ή μετά τις 4$. 
Τώρα όμως παρέμεινε σιωπηλή.
Καθώς η Δύση έπρεπε να επιλέξει αντάμ 
συνειδητοποίησε ότι ήταν επιτακτικό να 
ανοιχθούν τα καρά όσο το δυνατόν πιο 

γρήγορα. Κάτι τέτοιο όμως θα έπρεπε να 
γίνει από την Ανατολή, αφού ο Νότος ήταν 
πολύ πιθανόν να έχει τον ̂ Κ (εφόσον είχε 
προηγουμένως κάνει κοντρ ομιλίας όπως 
βλέπετε παραπάνω).
Υπό κανονικές συνθήκες αντάμ κάτω από 
Άσο είναι απαγορευτική σε χρωματιστό 
συμβόλαιο, στην περίπτωση αυτή όμως η 
Ανατολή είχε ανοίξει 3& στην δεύτερη και 
η Δύση θεώρησε ότι οι πιθανότητες είναι 
πολύ μεγάλες ότι έχει τον &Κ. Με αυτό το 
σκεφτικό βγήκε μικρό σπαθί κάτω από τον 
&Α της! Η Ανατολή κέρδισε με τον &J και 
έπαιξε καρό. Η Δύση κέρδισε με την ^Q, 
τράβηξε τον ̂ Α και έπαιξε και καρό για το 
-1: ο εκτελεστής ήταν πια υποχρεωμένος 
να δώσει και μία από ατού.
Πανέμορφο αμυντικό παιχνίδι βασισμένο 
σε ανάλυση πληροφοριών από το στάδιο 
της αγοράς.

# KQJ3
$ K8632
^ J9
& 64

# 107
$ Q4
^ AQ832
& A1085

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 654
$ J9
^ 105
& KQJ932

# A982
$ A1075
^ K764
& 7

Δύση Βορράς Ανατολή Nότος
Price McIntosh Burn Bakhshi
– πάσο 3& κοντρ
3^ 4&1 πάσο 4$
Όλοι πάσο

  Οι λύσεις στη σελίδα 30

Nότος Δύση Βορράς Ανατολή
2ΧΑ πάσο 3ΧΑ όλοι πάσο

*6-9 5φυλλο σπαθί
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Στο σημερινό άρθρο θα δούμε διανο-
μές, στις οποίες η Ανατολή υποκρίνε-

ται ότι έχει δίφυλλο στο χρώμα της αντάμ, 
παίζοντας με τον φόβο του εκτελεστή 
ότι κόβει στον τρίτο γύρο του χρώματος. 
Είναι ένα falsecard ρουτίνας για καλούς 
αμυνόμενους και μάλιστα ανήκει στις 
λίγες κατηγορίες falsecarding που κινδυ-
νεύουν να ζημιώσουν την άμυνα ελάχιστα 
ή καθόλου, ακόμα κι αν δεν το αντιληφθεί 
πλήρως ο συμπαίκτης – ο εκτελεστής 
δεν έχει παρόμοια προβλήματα, γιατί 
δεν έχει συμπαίκτη, ο οποίος μπορεί να 
ξε γελαστεί. Αυτό το falsecard της άμυνας 
έχει σκοπό συνήθως να δημιουργήσει μία 
επι πλέον λεβέ στα ατού.
 

Η Δύση άνοιξε μία πίκα και ο Νότος κατέ-
ληξε να παίζει τέσσερεις κούπες. Η Δύση 
βγήκε τον άσσο πίκα και η Ανατολή, βλέ-
ποντας τα φύλλα του μορ και συνειδητο-
ποιώντας ότι, ακόμα κι αν λείπει ο ρήγας 
σπαθί από τον εκτελεστή, είναι στην εμπά-
σα, παίζει το δέκα πίκα (και ακολουθεί με 
το δύο στον ρήγα της Δύσης), προσπαθώ-
ντας να δώσει την εντύπωση στον εκτελε-
στή ότι έχει δίφυλλο και ελπίζοντας ότι η 
λεβέ που θα βάλει το συμβόλαιο μέσα θα 
προκύψει στα ατού. Η Δύση συνεχίζει με 
τη ντάμα και ο εκτελεστής βρίσκεται σε 

Υποχρεωτικά και μη
falsecarding Γιώργος Κλείτσας

[email: llurk@hol.gr]

Παίζοντας με τους φόβους και τις ελπίδες του εκτελεστή [συνέχεια]

δίλημμα: αν η Δύση έχει εξάφυλλο πίκα, 
τότε πρέπει να κόψει με τον βαλέ κούπα 
και να προσπαθήσει να μαντέψει τα ατού 
στη συνέχεια. Αν ο εκτελεστής φοβηθεί 
και επιλέξει αυτόν τον τρόπο εκτέλεσης, 
το πιο πιθανό είναι να μπει μέσα, αφού, 
έχοντας δώσει τον άσσο κούπα (παίζοντας 
λιμό από τον μορ στον ρήγα), οι πιθανό-
τητες επιβάλλουν να κάνει την εμπάσα του 
δέκα στη συνέχεια. 

 
Με τον άξονα Β-Ν στη δεύτερη, η Ανατολή 
άνοιξε ένα σπαθί, ο Νότος παρεμβλήθηκε 
με μία κούπα, η Δύση αγόρασε μία πίκα 
(τουλάχιστον πεντάφυλλο) και o Βορράς 
έκανε πρόταση για μανς αγοράζοντας τρεις 
κούπες, την οποία αποδέχτηκε ο Νότος. Η 
Δύση βγήκε τον ρήγα πίκα, τον οποίο η 
Ανατολή πήρε με τον άσσο (!) και στη συ-
νέχεια, αφού εισέπραξε τον άσσο σπαθί, 
γύρισε το δύο πίκα, δίνοντας την εντύπωση 
ότι είχε αρχικά δίφυλλο πίκα.. Η Δύση δεν 
είχε λόγο να μην ακολουθήσει την άμυ-
να του συμπαίκτη της και παίρνοντας το 
δέκα πίκα συνέχισε με τη ντάμα. Ο Νότος 
βρέθηκε για άλλη μια φορά στο γνωστό 
σταυροδρόμι: Να πιστέψει την Ανατολή, 
κόβοντας με μεγάλο ονέρ (το κόψιμο με το 
δέκα ατού είναι ημίμετρο, αφού τις μισές 
και παραπάνω φορές ο βαλές ατού θα εί-

ναι στην Ανατολή) και ελπίζοντας να είναι 
τα ατού 2-2 ή ξερός ο βαλές ατού ή να μην 
την πιστέψει και να κόψει με το δύο; Στη 
συγκεκριμένη διανομή ο εκτελεστής θεώ-
ρησε αρκετά πιθανό να έχει εξάφυλλη πίκα 
η Δύση και έκοψε με τη ντάμα. Μετά από 
αυτό το συμβόλαιο ήταν καταδικασμένο. 
Το εννέα ατού είναι κρίσιμο φύλλο και στις 
επόμενες δύο δια νομές: 

 
Ο Νότος παίζει τέσσερεις κούπες, ενώ η 
Δύση έχει παρεμβληθεί στην αγορά με 
μία πίκα. Η Δύση βγαίνει άσσο και ρήγα 
πίκα. Η ανατολή βλέπει ότι, αν πείσει τον 
εκτελεστή να κόψει με ονέρ τον τρίτο 
γύρο πίκα, θα κάνει μια λεβέ στα ατού. 
Δίνει λοιπόν ψεύτικο μέτρημα στις πίκες 
παίζοντας το επτά και μετά το δύο σαν να 
είχε δίφυλλο. Στη συνέχεια η Δύση γυρίζει 
μικρή πίκα, ο Νότος κόβει με το βαλέ ατού 
και το συμβόλαιο μπαίνει μέσα, αφού η 
άμυνα θα πάρει και τον άσσο σπαθί. Ο 
αναγνώστης μπορεί να φανταστεί και μια 
διανομή που ο Βορράς αντί για τον Νότο 
εκτελεί τέσσερεις κούπες με πεντάφυλ-
λο και η Ανατολή, η οποία έχει τώρα την 
αντάμ, ομολογουμένως πολύ παρακινδυ-
νευμένα, βγαίνει το επτά πίκα στο χρώμα 
της παρεμβολής της Δύσης, δείχνοντας 
δίφυλλο, με την ίδια λογική. 

# 98
$ KQ102
^ KQJ4
& 1063

# KQ1073
$ 4
^ 8763
& 742

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# A62
$ J95
^ 52
& AQJ85

# J54
$ A8763
^ A109
& K9

# J8
$ J43
^ AKQJ
& AQJ7

# AKQ74
$ A10
^ 864
& 1062

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 1062
$ 752
^ 10753
& 985

# 953
$ KQ986
^ 92
& K43

# J8
$ QJ83
^ AKQ
& 8654

# AK954
$ 4
^ J1087
& A93

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 762
$ K97
^ 9632
& 1072

# Q103
$ A10652
^ 54
& KQJ



17

Η Δύση άνοιξε ένα καρό και ο Νότος έφτα-
σε να εκτελεί τέσσερεις κούπες. Η Δύση 
βγήκε άσσο-ρήγα καρό και η Ανατολή 
σκέφτηκε ότι δεν χάνει τίποτα να παίξει 
μεγάλο-μικρό στα καρά δείχνοντας δίφυλ-
λο. Ο Νότος έκοψε στη συνέχεια τη ντάμα 
καρό με τον βαλέ κούπα, αφού, ακόμα κι 
αν η Ανατολή έχει κάνει falsecarding, πρέ-
πει να είναι πολύ άσχημα μοιρασμένα τα 
ατού για να μπει μέσα. Σ’ αυτή τη διανομή 
η άμυνα από την αρχή είχε μία σίγουρη 
λεβέ στα ατού, μετά το falsecard όμως 
έκανε μια επιπλέον. 
 

Δύο εννιάρια παίζουν σημαντικό ρόλο 
στην έκβαση της τελευταίας διανομής του 
σημερινού άρθρου, το ένα στα ατού και το 
άλλο σε πλαϊνό χρώμα: Ο Νότος παίζει τέσ-
σερεις κούπες και η Δύση βγαίνει παθητικά 
πίκα για τον άσσο του εκτελεστή, ο οποίος 
συνεχίζει με ατού στο δέκα, το οποίο παίρ-
νει με τον άσσο η Ανατολή. Βλέποντας τον 
μορ, το γύρισμα καρό είναι προφανές, το 
συγκεκριμένο όμως φύλλο που θα παιχθεί 
θα ξεχωρίσει τον καλό και άγρυπνο (alert) 
αμυνόμενο από τον μέτριο ή κοιμισμένο. Το 
σωστό φύλλο είναι το εννέα καρό και στη 
συνέχεια (όταν η Δύση πάρει τη ντάμα και 
τον άσσο) το δύο, δίνοντας την εντύπωση 
δίφυλλου. Αν ο Νότος κόψει το γύρισμα 
καρό της Δύσης με μεγάλο ονέρ, άλλο ένα 
εκ πρώτης όψεως “τραβηχτό” συμβόλαιο 
θα έχει μπει μέσα. 

# AQ9
$ J1084
^ J7
& KQJ6

# KJ54
$ 5
^ AKQ86
& 1054

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 10862
$ Q976
^ 952
& 87

# 73
$ AK32
^ 1043
& A932

# KQ9
$ QJ102
^ 76
& AKJ5

# 876
$ 9743
^ AQ4
& 876

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# J432
$ A
^ J932
& 9432

# A105
$ K865
^ K1085
& Q10

 

μπριτζΚαλλιτεχνικό

Δύση Βορράς Ανατολή Nότος
1$ πάσο 1# 5&
5^ πάσο 5# 6&
πάσο πάσο κοντρ όλοι πάσο

# Q432
$ K105432
^ 432
& –

# –
$ AQJ9876
^ KJ10987
& –

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# J1098765
$ –
^ –
& 876543

# AK
$ –
^ AQ65
& AKQJ1092

Αντάμ: ο $Α 

Οι αδιόρθωτοι που κάθονται στον άξονα ΑΔ 
κόντραραν για μια ακόμα φορά. Είχαν αυτή τη 
φορά δίκιο; Η αντάμ πάντως φαίνεται ευνοϊκή 
για τον εκτελεστή Νότο. 

Η λύση του προηγούμενου προβλήματος
Όπως αποδείχτηκε, η εκτίμησή μου ήταν λά-
θος για το πρόβλημα του περασμένου τεύχους 
καθώς πολυάριθμοι ήταν οι φίλοι της στήλης 
που βρήκαν τη λύση. Ας τη δούμε:
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Το νέο πρόβλημα είναι της θεματι-
κής ενότητας «Εκτέλεση ή Αμυνα;». 
Βλέποντας και τα 4 χέρια, αλλά και 
την αντάμ, διαλέξτε αν προτιμάτε να 
είστε στην άμυνα ή στην εκτέλεση. 
Φυσικά θα πρέπει να δικαιολογήστε 
την επιλογή σας.

Συμβόλαιο: 6& κοντρέ

# 432
$ 32
^ ΚQJ102
& 983

# A
$ AKJ97654
^ 87
& 76

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# KQJ1098
$ –
^ 654
& J1054

# 765
$ Q108
^ A93
& AKQ2

Nότος Δύση Βορράς Ανατολή
1XA 3$ 3XA πάσο
πάσο κοντρ όλοι πάσο

Η αγορά

 
Η Δύση κάνει αντάμ τον $Α όπου η Ανατολή 
ξεσκαρτάρει το #Κ. Κατευθυνόμενη σωστά 
από το έξοχο παίξιμο της συντρόφου της η 
Δύση σταματάει τις κούπες, τραβάει τον #Α 
(αλλιώς είναι εύκολο να την κλείσουμε) και 
συνεχίζει με καρό. Μπορείτε από τη θέση του 
Νότου να κάνετε 9 λεβέ;
Ας δούμε την απάντηση του Δημήτρη Κούρτη 
από το νέο σωματείο που εντάχθηκε πρόσφα-
τα στη δύναμη της ΕΟΜ, το Πνευματικό κέντρο 
Δήμου Αγρινίου: 
Στο καρό της Δύσης βάζουμε το 10 από το μορ 
και τον Α από το χέρι μας.
Παίζουμε 2 γύρους σπαθί (Α και Κ).
Μετά δίνουμε χέρι στη Δύση παίζοντας το 3 
καρό από το χέρι μας και το 2 από το μορ.
α) Αν η Δύση τραβήξει Κ κούπα και κούπα, 
πιάνουμε την κούπα και παίζοντας τα καρά η 
Ανατολή σκουιζάρεται σε πίκες - σπαθιά.
β) Αν η Δύση δεν τραβήξει την κούπα της και 
παίξει λιμό (δεν έχουμε τώρα δώσει 4 μπάζες 
για να πιάσει το squeeze), πιάνουμε πάλι από 
το χέρι μας και παίζουμε τα καρά. Στο προτε-
λευταίο καρό του μορ πετάμε την τελευταία 
κούπα του χεριού μας. Και στο τελευταίο 
καρό:
1. Αν η Ανατολή πετάξει πίκα, πετάμε το σπαθί 
του χεριού μας και παίζουμε πίκα (οπότε κά-
νουμε την τελευταία πίκα του χεριού μας και 
την Ντάμα σπαθί)
2. Αν η Ανατολή πετάξει σπαθί, πετάμε πίκα 
από το χέρι μας και παίζουμε σπαθί στην 
Ντά μα και το τελευταίο σπαθί (δίνοντας την 
τελευταία πίκα).

Σωστές απαντήσεις έστειλαν οι: Δημήτρης 
Δανελλάκης, Ιωσήφ Δριδάκης, Λευτέρης 
Καραμπλιάς, Πάνος Καρουσάκης, Γιώργος 
Κότσης, Κώστας Κούρκουλος, Δημήτρης 
Κούρτης, Θεόδωρος Κρικώνης, Σπύρος 
Μαγκλάρας, Κώστας Μπαρμπαρούσης, 
Πέτρος Νικολαΐδης, Χρήστος Σπανός, Ερ-
μόλαος Φαϊδάς, Παναγιώτης Ψαρούλης. 
Συγχαρητήρια σε όλους.

Λ.Ζ.
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Μετά από πολλά χρόνια σχεδιασμού 
και επισταμένων μελετών τα νέα Ευ-
ρωπαϊκά Master Points (EMPs) είναι 

πλέον υπό ισχύ και μπορούν να αναζητηθούν 
στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ομοσπον-
δίας. Η νέα κατάταξη λαμβάνει υπόψη τους 
αγώνες τόσο της Ευρωπαϊκής (EBL) όσο και 
της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας (WBF και IMSA) 
οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν από το 1980 και 

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΟΠΕΝ (οι 30 πρώτοι)
AA ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ MPs ΤΙΤΛΟΣ
1 617 Loukas ZOTOS 83 EM
  Panagiotis KANNAVOS  83  
3 751 Kostas KAPAYANNIDIS 58  
  Fotis SKOULARIKIS 58  

μετά και για τους οποίους είναι διαθέσιμες λε-
πτομερείς πληροφορίες. 
Παρέχονται δύο ξεχωριστά αρχεία:
■ Το Ιστορικό Αρχείο (Historic Record) το 
οποίο θα περιλαμβάνει όλους τους αγώνες 
που πραγματοποιήθηκαν μετά το 1980 και στο 
οποίο είναι καταχωρημένοι όλοι οι παίκτες συ-
μπεριλαμβανομένων και των αποθανόντων.
■ Το Σύγχρονο Αρχείο (Current Record) ανά-

λογο του προηγούμενου αλλά αφορά τα 10 
τελευταία χρόνια και αποκλειστικά τους εν 
ζωή παίκτες.
Καθένα από τα δύο αρχεία επιτρέπει ξεχωριστές 
κατατάξεις για τις διάφορες κατηγορίες (open, 
γυναίκες, νέοι, seniors). Ανάλογα με το πλήθος 
των EMPs δίνονται οι αντίστοιχοι τίτλοι Euro-
pean Grand Master (EGM) και European Master 
(EM)). Επίσης ξεχωριστοί τίτλοι δίνονται στους 
νικητές Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων συγκε-
κριμένης κατηγορίας (Open, Γυναίκες, Seniors, 
Νέοι, Mixed). Όλες οι πληροφορίες (master 
points και τίτλοι) είναι καταχωρημένες αναλυ-
τικά στην προσωπική κάρτα κάθε παίκτη. 
 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΟΠΕΝ (οι 30 πρώτοι)
AA ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ MPs ΤΙΤΛΟΣ
1 371 Loukas ZOTOS  347 EM
2 401 Alekos LAMBRINOS 318 EM
3 518 Panagiotis KANNAVOS 233  
4 741 Evaggelos NARTIS 141  
5 768 Dionissios YANNOUTSOS 133  
6   Spiros LIARAKOS 133  
7 777 Giorgos CHNARIS 131  
8 789 Thanos KAPAYANNIDIS 127  
9 808 George KARLAFTIS 124  
10 979 Aris FILIOS 93  
11 1070 Liana ECONOMOU 84  
12 1093 George GORGIAS 80  
13  Spyros KOUTSOUKOS 80  
14  Sophie LAMBRINOU  80  
15 1191 Yankos PAPAKYRIAKOPOULOS 69  
16 1231 Kostas KAPAYANNIDIS 65  
17 1259 Fotis SKOULARIKIS 63  
18 1339 Antonia (Nitsa) KYRIAKIDOU 55  
19 1383 Lina MAMIDAKI 53  
20 1394 Aris SAPOUNAKIS 51  
21 1442 Maria VLACHAKI 48  
22 1468 Anna KALIAKMANI 46  
23 1510 Maro VAYANOU 44  
24 1586 Despina KANELLOPOULOU 40  
25 1655 Stelios TOUCHTIDIS 37  
26 1687 Michel EIDI 35  
27   Michalis MICHALOPOULOS 35  
28  Dimitris YALIRAKIS 35  
29 1744 Miltos KARAMANLIS 33  
30 1856 Philippos KARAMANLIS 29  

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (οι 20 πρώτες)
AA ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ MPs
1 306 Liana ECONOMOU  84
2 312 Sophie LAMBRINOU 80
3 379 Antonia (Nitsa) KYRIAKIDOU 55
4 391 Lina MAMIDAKI 53
5 413 Maria VLACHAKI 48
6 421 Anna KALIAKMANI 46
7 433 Maro VAYANOU 44
8 449 Despina KANELLOPOULOU 40
9 546 Lia KONTOGIORGI 28
10 559 Ann SPILIOPOULOU 25
11 601 Georgia MITSI 21
  Polina VELAITOU 21
13 615 Anny KARAMANLI-LYDAKI 20
  Reggina STATHAKOPOULOU 20
15 649 Christine DEMONAKOU 18
16 718 Efi  KATSARELI 12
17 737 Elina LIAKOPOULOU 11
18 758 Ekaterini LAINAKI  10
19 851 Eleni TSIRIKOU 6
20 883 Athina VENETAKI 5

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΝΕΩΝ
AA ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ MPs
1 331 Aris FILIOS  34
2 425 Vassilis VROUSTIS 24
3 492 Miltos KARAMANLIS 18
4 676 Aris ANASTASATOS 9
5 722 Konstantinos DOXIADIS 7
6 758 Konstantinos KONTOMITROS 6
-   Michalis SOFIOS 6

Νέα ευρωπαϊκά
Master Points

-   Chris KARAPANAGIOTIS 6
9 813 Fotis SKOULARIKIS 5
-   Petros AGGELOPOULOS 5
-   Nicos KIPOUROS 5
-   Philippos KARAMANLIS 5
13 929 Thanassis MATZIARIS 4
-   Manolis DIALYNAS 4
-   Costas KOUSSIS 4
16 1056 Alexios DIALYNAS  3
-   Thanassis LABROU 3
-   Ioanna MYLONA 3
-   Konstantinos MARASLIS 3

Στις παρακάτω καταστάσεις, αποκλειστικά των ελλήνων αθλητών, περιέχονται τα αποτελέσματα των πρόσφατων Πανευρωπαϊκών ομάδων αλλά όχι 
οι Πανευρωπαϊκοί ζευγών νέων 2010.
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ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
AA ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ MPs
1 242 Sophie LAMBRINOU  44
2 250 Liana ECONOMOU 40
  Despina KANELLOPOULOU 40
4 259 Antonia (Nitsa) KYRIAKIDOU 38
5 334 Lina MAMIDAKI 21
  Georgia MITSI 21
   Polina VELAITOU 21
8 358 Anna KALIAKMANI 13
9 382 Elina LIAKOPOULOU 10
10 428 Eleni TSIRIKOU 6
11 530 Anna GEORGIOU 4
   Athina VENETAKI 4
13 560 Ioanna MYLONA 3
14 613 Vanda GLAVANI 2
  Anastasia KOTRONAROU 2
16 801 Mirto ATHANASATOU 1
  Ntina KASIMOPOULOU 1
   Christina SIKIOTI 1
   Eleni VATSOLAKI  1

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΝΕΩΝ
AA ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ MPs
1 83 Vassilis VROUSTIS  24
2 132 Aris ANASTASATOS 9
3 141 Konstantinos DOXIADIS 7
4 149 Michalis SOFIOS 6
5 225 Athanasios DARKADAKIS 2
6 286 Michalis LATOUSAKIS 1
   Antonis PAPAKONSTANTINOU 1

Όπως ανακοινώσαμε επανέρχεται ένας γνω-
στός στους παλαιότερους διαγωνισμός του περι-
οδικού με τίτλο «Τις πταίει». 

Όλοι μας έχουμε παραδείγματα διανομών όπου διαφω-
νήσαμε έντονα με τον συμπαίκτη μας για το ποιος έχει 
την ευθύνη μιας καταστροφικής αλληλουχίας αγορών 
(ή και άμυνας), που κατέληξε σε ένα απελπιστικά κακό 
αποτέλεσμα. 
Όσοι λοιπόν θέλουν να ξεδιαλύνουν ποιος πραγματικά 
έφταιγε δεν έχουν παρά να μας στείλουν τη συγκεκριμέ-
νη διανομή και επιλεγμένοι πρωταθλητές θα αναλάβουν 
να καταμερίσουν την ευθύνη. Οι δυο πρώτες διανομές 
που θα σχολιαστούν σε επόμενο τεύχος είναι από τους 
πρόσφατους αγώνες προπονήσεων των εθνικών ομά-
δων. 
Σας τις παρουσιάζουμε και αν θέλετε μπορείτε να μας 
γράψετε και τη δική σας γνώμη:

Διανομή 1   

                                
Ομάδες – όλοι στη δεύτερη

*Αδύνατο
Αποτέλεσμα: 3$ κοντρέ ίσον, -730 για ΑΔ

Διανομή 2

Ομάδες – ΑΔ στη δεύτερη

*φόρσινγκ μανς, **0-3 key cards
Αποτέλεσμα: 6$ μία μέσα (τα ατού ήταν 5-0 πίσω από 
τον εκτελεστή). 7# ήταν τραβηχτές, ακόμα και 7ΧΑ 
έβγαιναν με εμπάς καρό, -100 για ΑΔ

ΤΙΣ
ΠΤΑΙΕΙ

# KQ853
$ 76
^ KQ72
& Q8

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# J105
$ A6
^ AJ73
& K854

Δύση Βορράς Ανατολή Nότος
1$ πάσο 3$*

κοντρ πάσο πάσο πάσο

# ΑΚ10962
$ 542
^ AQ
& A5

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# Q87
$ AQJ108
^ 9
& KQJ4

Δύση Βορράς Ανατολή Nότος
1# πάσο 2$* πάσο
3$ πάσο 4& πάσο
4^ πάσο 4ΧΑ πάσο
5^** πάσο 5$ πάσο
6$ Όλοι πάσο
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5 887 Sophie LAMBRINOU 44  
6 939 Liana ECONOMOU 40  
  Despina KANELLOPOULOU 40  
8 976 Antonia (Nitsa) KYRIAKIDOU 38  
9 1018 Aris FILIOS 35  
  Yankos PAPAKYRIAKOPOULOS 35  
  Spiros LIARAKOS 35  
12 1093 Miltos KARAMANLIS 30  
13 1145 Philippos KARAMANLIS 27  
14 1183 Alekos LAMBRINOS 25 EM
  Theodoros TRIANDAPHYLLOPOULOS 25  
16 1214 Manolis PROTONOTARIOS 24  
  Vassilis VROUSTIS 24  
18 1234 Manos HATZIDAKIS  23  
  Aris SAPOUNAKIS 23  
20 1276 Lina MAMIDAKI 21  
  Georgia MITSI 21  
  Polina VELAITOU 21  
23 1334 Tassos KOUKOUSELIS 19  
24 1456 Kostas BOZEMPERGK 15  
  Filaretos KAMINARIS 15  
26 1511 Anna KALIAKMANI 13  
27 1615 Elina LIAKOPOULOU 10  
  Thanassis MATZIARIS 10  
  Sotiris ZOZIS 10  
30 1661 Petros AGGELOPOULOS 9  
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Τα προβλήματα 5 και 6 προκύψανε στο 
Παγκόσμιο πρωτάθλημα του 1978. Το 

πρωτάθλημα αυτό γίνεται τα ζυγά έτη που 
δεν έχει Ολυμπιάδες και φέτος πρόκειται 
να διεξαχθεί στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ 
από 1 έως 16 Οκτωβρίου. Στα πλαίσια της 
εκδήλωσης αυτής γίνονται αγώνες ζευγών 
και ομάδων όλων των κατηγοριών (όπεν, 
γυναικών, seniors κλπ). Οι διανομές είναι 
από το Rozenblum cup, που είναι ο αγώ-
νας ομάδων όπεν και η κυριότερη διορ-
γάνωση του πρωταθλήματος. Το 1978 το 
Παγκόσμιο πρωτάθλημα έγινε πάλι στις 
ΗΠΑ, στη Νέα Ορλεάνη. Το Rozenblum 
cup διεξάχθηκε με ένα μικτό σύστημα 
νοκ άουτ και Swiss, παρόμοιο με αυτό που 
διεξάγεται το Κύπελλο Ελλάδος και στο 
μεγάλο τελικό βρέθηκαν αντιμέτωπες οι 
ομάδες της Πολωνίας και της Βραζιλίας με 
νικητές τους πρώτους. 

Το πρόβλημα 5 του διαγωνισμού παρου-
σιάστηκε στο ανοικτό δωμάτιο του τελι-
κού Πολωνίας-Βραζιλίας όπου ο Chagas 
κόντραρε τα 2^, αγορά που ήταν και η 
επιλογή της πλειοψηφίας πάνελ και ανα-
γνωστών*. Όμως όπως εύκολα μπορείτε 
να μετρήστε, τα 2^ βγαίνουν, παρότι ο 
συμπαίκτης μας βοηθάει στα ατού με έναν 
από τους καλύτερους δυνατούς συνδυα-
σμούς, ΚQ! Ακόμα χειρότερα, τα 3ΧΑ είναι 
τραβηχτά από ΒΝ και οι Πολωνοί πράγμα-
τι τα πραγματοποίησαν στο κλειστό δω-
μάτιο, όπου δεν έγινε παρεμβολή (το off  
shape κοντρ της Ανατολής θα μπορούσε 
να πληρώσει πολλά, αν δεν πετύχαινε το 
σύντροφό της με 6φυλλο χρώμα). 
Όσον αφορά τους Βραζιλιάνους είναι άξιο 
μεγάλης απορίας γιατί ο Assumpcao έφυ-
γε από τα 2^ κοντρέ για να επαναδηλώσει 
το μέτριο 5φυλλο χρώμα του, και να μπει 2 

μέσα, όταν ο Chagas πάσαρε φοβούμενος 
το μισφίτ. Αποτέλεσμα: +400 και +100 
για τους Πολωνούς που μεταφράζεται σε 
11 Imps. 
* Βέβαια η διανομή στο περιοδικό τέθηκε 
σκόπιμα σαν πρόβλημα αγώνα ζευγών 
όπου το κοντρ σε χαμηλό συμβόλαιο είναι 
πιο εύκολο. 
Το πρόβλημα 6 του διαγωνισμού 57 ήταν 
μια μεγάλη καταστροφή για ένα από τα 
κορυφαία Αμερικάνικα ζεύγη όλων των 
εποχών και την ομάδα τους:

Το άνοιγμα Weak της Ανατολής, δεν ήταν 
καθόλου τυπικό, ήταν όμως στην τρίτη 
θέση και δούλεψε καλά. Ο Wolff  μετά το 
2ο κιουμπίντ του Hamman θεώρησε ότι ο 
σύντροφός του, που είναι πασαρισμένος 
αρχικά, έχει σικάν πίκα και κατανομή 5-4-
4 στα άλλα χρώματα με τους 2 κόκκινους 
Άσσους και τη Ντάμα σπαθί. Η κακή κα-
τανομή στα ατού πρόσθεσε μια επιπλέον 
λεβέ μέσα. 
Από τα άλλα προβλήματα του διαγωνι-
σμού 57 η διανομή 1 προέκυψε στο Πα-
γκόσμιο πρωτάθλημα (ανεπίσημο) του… 
1933 που έγινε στο Λονδίνο. Το πρωτά-
θλημα αυτό ήταν στην ουσία μια συνά-
ντηση των ομάδων ΗΠΑ-Βρετανίας που 
έγινε σε 300 διανομές και συγκέντρωσε 
τα φώτα της δημοσιότητας όσο κανένα 
σύγχρονο πρωτάθλημα! Οι παίκτες αγωνι-
ζόντουσαν μέσα σε γυάλινο κλουβί (!) ενώ 
εκατοντάδες θεατές συνωστίζονταν γύρω 

Πολλά προβλήματα του περασμένου, υπ. αριθ. 57 διαγωνισμού αγο-
ρών ήταν από μεγάλους αγώνες του παρελθόντος. Ας δούμε τρια 
από αυτά όπου το αποτέλεσμα κατέληξε σε καταστροφή για τον 
άξονα που τα διαχειρίστηκε: 

# A82
$ K10543
^ KQ
& 1092

# J5
$ J986
^ J106532
& 7

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 10643
$ AQ7
^ 98
& AK65

# KQ97
$ 2
^ A74
& QJ843

Δύση Βορράς Ανατολή Nότος
Wilkosz Assumpcao Frenkiel Chagas
πάσο 1$ κοντρ σιρκοντρ
2^ πάσο πάσο κοντρ
πάσο 2$ Όλοι πάσο

Taunay Polec Barbosa Macieszczak

πάσο 1$ πάσο 1#
πάσο 1ΝΤ πάσο 3ΝΤ
Όλοι πάσο

# 6
$ Α9873
^ Α1094
& Q109

# Q974
$ J2
^ J5
& 87653

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# Α108532
$ 1054
^ 876
& 4

# KJ
$ KQ6
^ KQ32
& AKJ2

Δύση Βορράς Ανατολή Nότος
Cintra Hamman Branco Wolff 
πάσο πάσο 2# πάσο
πάσο 3# πάσο 4#

πάσο 5# πάσο 7&
Όλοι πάσο

κάθε διανομή 
μια 
ιστορία
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Εξασκηθείτε στην αγορά
[Α π α ν τ ή σ ε ι ς  α σ κ ή σ ε ω ν  σ ε λ ί δ α ς  1 4 ]

Ο απαντών εάν έχει τον Ρήγα εκεί δηλώνει μεγάλο σλεμ*** αλλιώς επαναφέρει στο 
χρώμα.
** Μετά από ερώτηση Ντάμας ατού και άρνηση, η αγορά 5ΝΤ δεν είναι ερώτηση Ρη-
γάδων αλλά ρωτάει για πρόσθετο μήκος στα ατού. Ο απαντών αγοράζει: 6 σπαθιά = 
μίνιμουμ μήκος (σύμφωνα με ότι έχει υποσχεθεί), 6 καρρά= 1 φύλλο πάνω από το μί-
νιμουμ κλπ. Πάντως, όπως είπαμε, το παραπάνω μήκος στα ατού μπορεί να μας κάνει 
να απαντήσουμε θετικά στην ερώτηση της Ντάμας, σε προφανείς περιπτώσεις. Π.χ. Σε 
άνοιγμα μαζέρ έχουμε 5φυλλο φιτ.
*** Το ζευγάρι μπορεί να συμφωνήσει ότι, εφόσον υπάρχει χώρος, απαντάει με βήμα-
τα, ως εξής: 1ο βήμα: όχι κοντρόλ (εκτός ίσως του άσσου που έχει απαντηθεί έτσι κι 
αλλιώς). 2ο βήμα: 3ου γύρου κοντρόλ. 3ο βήμα: 2ου γύρου κοντρόλ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (ανακεφαλαίωση επί όλης της ύλης πάνω στο RKCB)
Δύση Ανατολή Προτεινόμενη Αγορά

1.
#87 #A3 1^ 1$
$AQ87 $KJ432 4$ 4ΧΑ
^AK876 &QJ4 5^* 5$**
&A3 &K76 6^*** 7$

* 0-3 Άσοι  ** Ερώτηση Ντάμας ατού αν υπάρχουν 3 Άσοι  *** Έχω την Ντάμα μαζί 
με τον Ρήγα καρό.

2.
#AK632 #QJ4 1# 2$
$AQ4 $K97532 3$ 4ΧΑ
^43 ^A2 5#* 5ΧΑ
&876 &AQ 6#** 7ΧΑ

*2 Άσοι και η Ντάμα ατού  ** Ο Ρήγας πίκα

3.
#A876 #KJ10432 1& 1#
$K4 $AQ76 3# 4ΧΑ
^54 ^A2 5$* 5ΧΑ
&AKJ65 &3 6&** 6$***

7#**** 

*2 Άσοι χωρίς την Ντάμα ατού  ** Ο Ρήγας σπαθί  *** Με ενδιαφέρει ο Ρήγας κούπα 
**** τον έχω και αυτόν.

4.
# AK765 # 98432 2& 2^
$ AKQJ $ 54 2# 3#
^ AKJ ^ 876 4ΝΤ 5&*
& 2 & AQ10 5^** 5#***

7$*** 7#

*1-4 Άσοι **Ερώτηση Ντάμας ατού *** την έχω (λόγω των 5 ατού) χωρίς Ρήγα
**** Προσφέρει επιλογή τελικού συμβολαίου (ο απαντών μπορεί να έχει #Qxx και 
$xxxxx).

Περισσότερα παραδείγματα στο επόμενο τεύχος 
(συνεχίζεται) 21

τους πολλοί με περισκόπια για να μπορέ-
σουν να δουν διανομές από την ιστορική 
αυτή συνάντηση. 
Ο αγώνας έγινε με βαθμολογία total 
points. χωρίς δηλαδή μετατροπή σε imp’s. 
Μέχρι τη μέση περίπου η Βρετανική ομά-
δα προηγείτο, τελικά όμως οι Αμερικα-
νοί (Michael Gottlieb, Josephine και Ely 
Culbertson, Theodore Lightner) κέρδισαν 
καθαρά με 10900 πόντους διαφορά. 

Το πρόβλημα 1 του διαγωνισμού προέκυ-
ψε μετά την αγορά 3$ του Βορρά που εί-
ναι όμως ήδη ένα μεγάλο όβερμπιντ με τα 
φύλλα που κρατάει. Η μόνη ισχνή δικαιο-
λογία του, ότι την εποχή εκείνη δεν υπήρ-
χε το συναγωνιστικό κοντρ, αγορά που θα 
μπορούσε να κάνει σήμερα με το χέρι του. 
Από την απέναντι μεριά η Jo Culbertson 
αγόρασε τη μανς περιμένοντας ότι θα 
ήταν ιδανική με τα φύλλα που κράταγε. Το 
αποτέλεσμα όμως ήταν ψυχρολουσία, 2 
μέσα κοντρέ στη δεύτερη, έναντι μερικού 
σκορ στα καρά (+110) στο άλλο τραπέζι. 

# 7
$ ΑQ74
^ ΑJ652
& Q42

# A96
$ J1098
^ 4
& KJ953

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# KJ1042
$ 65
^ KQ9
& 1076

# Q853
$ K32
^ 10873
& A8

Δύση Βορράς Ανατολή Nότος
Tabbush Gottlieb Morris Jo C.
πάσο 1^ 1# 1NT
2# 3$ πάσο 5^
πάσο πάσο κοντρ Όλοι πάσο
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Σκουίζ
Συμβόλαιο: 6XA. Αντάμ: #6

# Α2
$ KQ5
^ 1098742
& K6

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# KQJ4
$ A1083
^ A3
& AQ5

Όπως πάντα προτού παίξετε σκεφτεί-
τε. Έχετε 11 τραβηχτές λεβέ. Θέλετε 

μια ακόμα. Αυτή μπορείτε να τη βγάλετε 
στις κούπες αν ο Βαλές κούπα πέσει ξερός, 
2φυλλος ή 3φυλλος (η εμπάς στον τρί-
το γύρο κούπα είναι ελαφρά χειρότερος 
τρόπος). Αν όμως ο $J στέκει 4φυλλος 
μοιραία θα μπείτε μέσα. 
Αφού δεν βλέπετε άλλο τρόπο να αυξή-
στε τις πιθανότητές σας σκεφτείτε…
SQUEEZE!!
Για να πετύχει το σκουίζ υπάρχει ένας βα-
σικός κανόνας, πρέπει τα δυο χρώματα- 
δηλητήριο να τα κρατάει ένας αντίπαλος. 
Υπάρχει όμως και ένας ακόμα (δε θα σας 
κουράσω με άλλον) κανόνας στα σκουίζ 

που λέγεται RECTIFY THE COUNT = διορ-
θώστε το μέτρημα. Αυτός ο κανόνας λέει 
ότι αν στο τραπέζι υπάρχουν, ας πούμε, 
13 λεβέ ακόμα και εσείς θέλετε μόνο τις 
12, τότε χαρίστε αμέσως στους αμυνόμε-
νους μια λεβέ που έτσι και αλλιώς θα την 
χάνατε και τώρα πρέπει να κάνετε και τις 
12 λεβέ. 
Σε αυτό το χέρι η λεβέ που μπορείτε να 
χαρίσετε είναι ένα μικρό καρό. Πιάστε 
λοιπόν την αντάμ με τον #Α και παίξτε 
αμέσως μικρό καρό και από τα 2 χέρια. 
Τώρα έμειναν 11 λεβέ και σεις έχετε 10 
λεβέ τραβηχτές –τρεις πίκες, τρεις κού-
πες, μια καρό και τρεις σπαθί– άρα λείπει 
μια, οπότε είστε σε καλό δρόμο.
Εφαρμόσατε τον έναν από τους δύο κα-
νόνες του σκουίζ – το διόρθωμα του με-
τρήματος. Πρέπει τώρα να εφαρμόσετε 
τον δεύτερο κανόνα – να τοποθετήσετε 
δύο χρώματα δηλητήριο σε ένα χέρι, ας 
πούμε στη Δύση. Πως θα τα μοιράσετε 
στους Α – Δ; Με το γνωστό μοτίβο – αν 
δεν βγαίνει το συμβόλαιο, τοποθετήστε τα 
δύσκολα χαρτιά έτσι ώστε να βγαίνει και 
δοκιμάστε τη τύχη σας.
Τοποθετήστε τέσσερις κούπες (αν είναι 
5 δεν αλλάζει τίποτα) και 2-3 καρά (3-4 
αρχικά) στη Δ. Τραβήξτε τώρα 7 από τις 
10 τραβηχτές σας λεβέ – τρεις πίκες, ένα 
καρό και τρία σπαθιά – και όλοι οι παί-

Για επίδοξους 
    πρωταθλητές

κτες θα μείνουν με 4 χαρτιά. Ο Ν πρέπει 
να κρατήσει τις τέσσερις κούπες του, ο Β 
τις τρεις κούπες του και το ^10, η Α ας 
κρατήσει ό,τι θέλει, ενώ η Δ έχει πρόβλη-
μα τι θα πετάξει στην έβδομη τραβηχτή 
λεβέ η οποία είναι η ένατη λεβέ από την 
αντάμ. Αν πετάξει το τελευταίο της καρό 
και κρατήσει τις τέσσερις κούπες της, ο Ν 
θα κατέβει στον Β και θα κάνει το ^10 και 
τρεις κούπες. Αν πάλι πετάξει κούπα και 
κρατήσει το μετρ καρό της ο Ν θα κάνει 
τέσσερεις κούπες.
Λιγάκι να προχωρήσω. Το σκουίζ δουλεύει 
και εναντίον της Ανατολής, εάν αυτή είναι 
που έχει εξαρχής 4φυλλο Βαλέ κούπα και 
3 ή περισσότερα καρά. Στην πράξη εσείς 
το μόνο που πρέπει να μετρήσετε είναι 
αν στα 4 τελευταία φύλλα έπεσαν όλα τα 
καρά που σας λείπουν, αλλιώς παίζετε τις 
κούπες στο κεφάλι.
Παρότρυνση. Βάλτε τα δύο χέρια στο πρά-
σινο τραπέζι και βάλτε στους Α-Δ όποια 
χαρτιά θέλετε – βάζοντας όμως 3-4 ή 5 
καρά και 4-5 κούπες στον ένα αμυνόμενο 
– και παίξτε 6ΧΑ πολλές φορές. Όταν αφο-
μοιώσετε την τεχνική αυτού του απλού 
σκουίζ, θα σας φανεί παιχνίδι και όταν το 
δείτε και το εκτελέσετε σε μια αγωνιστική 
παρτίδα θα αισθανθείτε σαν βασιλιάς – αν 
και δεν ξέρω πως αισθάνονται οι βασιλιά-
δες την σήμερον ημέρα.

Το Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοικτής 
(ελεύθερης) συμμετοχής (World 

Bridge Series Championships) πρόκειται 
να διεξαχθεί στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ 
από 1 έως 16 Οκτω βρίου 2010. 
Το πρωτάθλημα αυτό διεξάγεται κάθε 4 
χρόνια και στα πλαίσιά του γίνονται αγώ-
νες Ζευγών και ομάδων Όπεν, Γυναικών, 
Βετεράνων και Νέων. Όλοι οι αγώνες είναι 

ανοικτής  και transnational συμμετοχής 
και όποιοι επιθυμούν μπορούν να δηλώ-
σουν κατευθείαν συμμετοχή μέσω του 
Διαδικτύου ή και επί τόπου. 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
βρείτε στον ιστοχώρο της Παγκόσμιας 
Ομοσπονδίας Μπριτζ 
http://www.worldbridge.org 
ή επικοινωνώντας με τα γραφεία της ΕΟΜ. 

13th 
World 

Bridge 
Series

Του Γιώργου Κότση
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 Διανομές από 
πρόσφατους    
 αγώνες Νίκος Καζιλάρης

Διανομή 1η

Η αγορά:

Συμβόλαιο 4# με εκτελεστή το Νότο και 
αντάμ μικρό καρό.
Μετά την πιο πάνω αγορά το ζεύγος Β-Ν 
κατέληξαν σε ένα δύσκολο εκτελεστικά 
συμβόλαιο. Η Δύση κάνει αντάμ μικρό 
καρό, μικρό από τον Βορρά, η Ντάμα καρό 
από την Ανατολή και ο εκτελεστής κερδί-
ζει με τον ^Α.
Η Ντάμα κούπα από τον εκτελεστή, που 
κερδίζει η Ανατολή με τον $Α.
Η Ανατολή συνεχίζει με τον ^Κ, όπου ο 
εκτελεστής πετάει τον ^J από το χέρι του 
(κίνηση κλειδί) και με σπαθί προς τον &Α 
του μορ*. 
Βρισκόμενος στο μορ με τον &Α ο εκτελε-
στής κόβει μια κούπα στο χέρι του, παίζει 

Μεταξύ πολλών ωραίων και με ενδιαφέρον διανομών που  
   παίχτηκαν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ομάδων 1-11 

στις 5-7 Μαρτίου 2010, θεωρώ τις πιο κάτω διανομές άξιες 
σχολιασμού.

#Κ και #Α και τέλος κόβει άλλη μια κού-
πα με τον #J.
Εάν κόψει η Δύση και παίξει σπαθί τότε 
κόβει ο εκτελεστής στον μορ και συνεχίζει 
με τις καλές κούπες του, οπότε το συμβό-
λαιο είναι ΟΚ.
Εάν δεν κόψει η Δύση τότε ο εκτελεστής 
παίζει καρό και κατεβαίνει στον μορ με το 
^10, όπου παίζει κούπες μέχρι να κόψει η 
Δύση και το συμβόλαιο είναι πάλι ΟΚ.

* Η «θανατηφόρα» άμυνα ήταν να παίξει 
η Ανατολή μικρό σπαθί πριν τραβήξει τον 
^Κ και αν ο εκτελεστής της δώσει χέρι με 
τον ^J να ξαναπαίξει μικρό σπαθί. Στην 
περίπτωση αυτή το συμβόλαιο δεν βγαίνει. 

Διανομή 2η

 
Η αγορά:

Nότος Δύση Βορράς Ανατολή
1# πάσο 2$ πάσο
2# πάσο 4# όλοι πάσο

# AQxxxx
$ K9x
^ J
& KQx

# Jxxx
$ Q
^ Axxx
& 10xxx

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 10x
$ J7xx
^ Kxx
& xxxx

# K 
$ A108xx
^ Q10xxx
& AJ

Nότος Δύση Βορράς Ανατολή
1$ πάσο 1# πάσο
2^ πάσο 4$ όλοι πάσο

Συμβόλαιο 4$ με εκτελεστή τo Νότο και 
αντάμ τον ^Α
Μετά την πιο πάνω αγορά το ζευγάρι του 
Β-Ν κατέληξε σε ένα απλό συμβόλαιο 4$ 
(όλοι όσοι έπαιξαν έβγαλαν 5$).
Ένας Νότος (οπαδός του duplicate!!) πα-
ρόλο που παίζανε ομάδες προσπάθησε 
και έβγαλε 6$. 
Ας δούμε πως:
Η Δύση κάνει αντάμ τον ^Α και συνεχίζει 
με καρό που κόβει ο μορ με μικρή κούπα.
Ο εκτελεστής παίζει από το χέρι του τον 
#Κ, &Α και &J. Στον &Κ διώχνει καρό 
από το χέρι του.
Παίζει πίκα από τον μορ που κόβει στο 
χέρι του και ατού προς τον $Κ, παρατη-
ρώντας την $Q που πέφτει από τη Δύση.
Τώρα παίζει τον #Α. Εάν η Ανατολή δι-
ώξει τον ^Κ τότε ο εκτελεστής παίζει το 
$9, μαζεύει τα ατού και τα καρά είναι 
καλά.
Εάν διώξει το σπαθί, ο εκτελεστής διώχνει 
καρό και συνεχίζει πίκα. 
Εάν η Ανατολή κόψει, ο εκτελεστής πανω-
κόβει και παίζει καρό που κόβει στον μορ. 
Συνεχίζει με πίκα. Τέλος.

# Axx
$ Kxxxxx
^ 10xx
& A

# Q98
$ 10x
^ xxxxx
& Q9x

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# xx
$ AJ9x
^ KQ
& K10xxx

# KJ107x 
$ Q
^ AJx
& Jxxx

23
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Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1$ πάσο

2^ πάσο ;

πρώτη επιλογή είναι πολύ δελεαστικό. Στα υπέρ 
του κοντρ είναι ότι μπορεί να βρούμε το καλύτερό 
μας φιτ αν ο συμπαίκτης έχει αδύνατο χέρι με 5 
σπαθιά ή 5 πίκες.
Β. Βιρβιδάκης: Κοντρ. Παρότι με 4-3-3-3 και 
minimum (12-14) συνήθως δεν κοντράρουμε, το 
χέρι μας είναι πολύ καλό για να μη μιλήσουμε κα-
θώς έχουμε υποστήριξη σε οποιαδήποτε επιλογή 
του συμπαίκτη (τουλάχιστον 3 φύλλα και ονέρ). 
Εναλλακτικά θα μπορούσαμε να παρεμβληθούμε 
1$, αν και με τετράφυλλο, λόγω της πολύ καλής 
ποιότητας του χρώματος.
Οι αναγνώστες
Μ. Σταματουλάκης. Κοντρ: Έχω υποστήριξη σε 
όλα τα χρώματα.
Π. Νικολαΐδης: 1$. Αν και τετράφυλλο....
Δ. Σωτηρέλλη: 1$. Ξέρω ότι κλέβω αλλά είναι 
τόσο ωραίο το 4-φυλλο που θα το ρισκάρω.

Πρόβλημα 3
Ομάδες – ΑΔ στη δεύτερη

1^: Έχω άνοιγμα, άρα δεν βιάζομαι να δείξω τις 
πίκες μου, πράγμα που θα έκανα αν είχα κάτω από 
10 πόντους για να αποφύγω τυχόν “φτηνή” παρεμ-
βολή από τον αντίπαλο άξονα. Τώρα έχω την άνεση 
να αγοράζω οικονομικά και να περιγράφω το χέρι 
μου. Και ας μην το παρακάνουμε με την”φυλετικές” 
διακρίσεις μαζέρ-μινέρ....
Οι δάσκαλοι
Β. Βιρβιδάκης: 1^. Με δυνατό χέρι δεν βι-
αζόμαστε να δείξουμε τις πίκες μας, όπως θα 
κάναμε π.χ. με 8 πόντους αφού δεν περιμένουμε 
παρεμβολή από τους αντιπάλους και, ακόμη και 
αν κάτι τέτοιο συμβεί, έχουμε τη δύναμη να ξανα-
γοράσουμε. Γι’ αυτόν το λόγο επιλέγουμε την πιο 
«φυσική» και οικονομική αγορά.
K. Μπόζεμπεργκ: 1^. Δεν φοβόμαστε να αγο-
ράσουμε το μινέρ έναντι του μαζέρ γιατί το χέρι 
μας είναι αρκετά ισχυρό να κάνει 4ο χρώμα στο 
επίπεδο 1 αν χρειαστεί. 
Μ. Παπυράκη: 1^. Δεν βρίσκω κανένα λόγο να 
«φάω» το καρό μου, μήπως και χάσω το φιτ στην 
πίκα. Αυτό θα είχε ασφαλώς νόημα αν ήμασταν 
πολύ αδύνατοι. Τώρα με αξίες ανοίγματος δεν θα 
έχω πρόβλημα ακόμα κι αν οι αντίπαλοι παρεμ-
βληθούν με 2$. Όταν έχουμε δύναμη δε βιαζό-
μαστε, περιγράφουμε όσο καλύτερα γίνεται το 
χέρι μας. Στόχος είναι το ιδανικότερο συμβόλαιο, 

Της Άννυς 
Καραμανλή

Το πάνελ του διαγωνισμού αγο-
ρών 1-6 απαρτίζεται πάντα από 
δάσκαλους και η βαθμολογία 
βγαίνει με βάση τις δικές τους 
απαντήσεις και σχόλια. Στη συ-
νέχεια θα βαθμολογούνται οι 
αναγνώστες και θα δημοσιεύ-
ονται τα ονόματα των πρώτων 
από αυτούς. Καλό θα είναι, αλλά 
όχι απαραίτητο,  να στέλνει και 
κάθε αναγνώστης τα σχόλιά του 
ώστε να δημοσιεύονται τα πλέ-
ον 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 Μπόζε-
μπεργκ, Μαρία Παπυράκη και 
Βασίλης Βιρ βιδάκης. Τους ευχα-
ριστώ όλους για τη βοήθεια.

Πρόβλημα 1
Ομάδες – όλοι στη δεύτερη

2ΧΑ: H άποψη μου είναι ότι η πρώτη επαναδήλω-
ση 1 ή 2 ΧΑ του ανοίξαντα ένα σε χρώμα δείχνει 
ομαλή κατανομή και δύναμη ανοίγματος. Δηλαδή 
1$-πάσο-1#- πάσο -1ΧΑ=12-14, 2ΧΑ= 18-19, 
ανεξαρτήτως αν κρατάμε στα αμίλητα. Άλλωστε 
προ πολλού ανοίγουμε 1ΧΑ ακόμα και με 2 λιμά σε 
κάποιο χρώμα. 
Οι δάσκαλοι
K. Μπόζεμπεργκ: 2$. Η επαναδήλωση του 
μαζέρ χωρίς πήδημα είναι σίγουρα 6φυλλο όπο-
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Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1^ ;

2$=10, 2ΧΑ=8, 3^=7

Κοντρ=10, 1$=9, Πάσο=7

1^=10, 1#=8

τε ο συμπαίκτης απάντησε 1 πίκα (σε άνοιγμα 1 
κούπα) ή 1ΧΑ, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις έχει 
την έννοια δεν έχω κάτι καλύτερο να πω. Εδώ με 
μίνιμουμ άνοιγμα το 2ΧΑ και το 3 καρά αποκλεί-
ονται.
Β. Βιρβιδάκης: 2$. Με ελάχιστο άνοιγμα, η 
επαναδήλωση του πεντάφυλλου χρώματος είναι 
η μόνη μας αγορά καθώς δεν μπορούμε να επανα-
δηλώσουμε 2ΧΑ, παρά την ομαλή μας κατανομή, 
χωρίς κράτημα σπαθί, ούτε 3^, παρά το καλό τρί-
φυλλο (συνήθως η αγορά 2^ δείχνει πεντάφυλλο 
χρώμα) λόγω των λίγων πόντων που έχουμε.
Μ. Παπυράκη: 2$. Παρόλο που έχουμε mini-
mum χέρι και ομαλή κατανομή, δεν μπορούμε 
να επαναδηλώσουμε 2ΧΑ γιατί πλην της ομαλής 
κατανομής υπόσχεται κρατήματα στα μη μιλημέ-
να χρώματα. Όταν ο συμπαίκτης αλλάζει χρώμα 
στο επίπεδο 2 η επανάληψη του χρώματος δεν 
υπόσχεται 6φ. Δεν είναι παρά αναγκαστική (και 
σας προτείνω forcing μέχρι τα 2ΧΑ) αγορά όταν 
δεν έχουμε κάτι καλύτερο να πούμε. Όσο για το 
3^; Δεν βαθμολογείται, ούτε limit χέρι έχουμε 
ούτε 4φ καρό.
Οι αναγνώστες
Δ. Σωτηρέλλη: 2$. δεν εχω κάτι καλύτερο να 
δηλώσω. Χωρίς κράτημα σπαθιά δεν μπορώ να 
πω 2ΧΑ και το 3^ θα έδειχνε δυνατότερο χέρι
Σ. Ροκοτάς: 2ΧΑ. Πρόταση μανς.

Πρόβλημα 2
Ζεύγη – όλοι στην δεύτερη

Κοντρ: Παρόλο που η κατανομή δεν είναι του βιβλί-
ου, δεν μπορώ να χάσω την ευκαιρία να δείξω τους 
καλούς 14 πόντους στο πιο χαμηλό επίπεδο. Το πολύ 
πολύ να εξασκηθούμε στο 4-3 φιτ.
Οι δάσκαλοι
Μ. Παπυράκη: Κοντρ. Καλό δεκατεσσάρι με 
δεκάρια, με όλες του τις αξίες στα μη μιλημένα 
χρώματα. Με τέτοιο χέρι και θέλουμε να συνα-
γωνιστούμε και μάλλον αντέχουμε να παίξουμε 
στο 4-3 αν αγοράσει # ο συμπαίκτης. Ο κανόνας 
είναι απλός: όσο πιο δυνατό είναι το χέρι τόσο μει-
ώνονται οι απαιτήσεις για την τέλεια κατανομή. 
Αποδεκτή αγορά και η παρεμβολή με 1$ λόγω 
πολύ καλής ποιότητας χρώματος, όμως γιατί να 
ρισκάρω να παίζω στο 4-1, αφού μπορώ να ψάξω 
για το καλύτερο δυνατό φιτ;
K. Μπόζεμπεργκ: Κοντρ. Αν και το 1$ σαν 

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# ΑQ4
$ AQJ10
^ 862
& J109



25

Σ. Ροκοτάς. Πάσο. Δεν έχουμε ελπίδες, αν είχε 
καλό πεντάφυλλο θα έκανε παρεμβολή.
Δ. Σωτηρέλλη: Πάσο. θα το ρισκάρω και αν το 
βγάλουν χαλάλι τους.

Πρόβλημα 5
Ζεύγη – όλοι στη πρώτη

2$ με κλειστά μάτια γιατί αλλιώς ο δικός μας θα νο-
μίζει ότι έχουμε 15-16 πόντους τουλάχιστον. Αυτή 
η αγορά είναι ότι και η αγορά 1&-πάσο-1#-πάσο- 
2^, δηλαδή αντιστροφή.
Οι δάσκαλοι
K. Μπόζεμπεργκ: 2$. Πολύ θα θέλαμε να αγο-
ράσουμε τα σπαθιά μας αλλά με αυτό τον τρόπο 
παραπλανάμε το συμπαίκτη ως προς τη δύναμη 
του χεριού μας, ελπίζουμε να επαναδηλώσει 2ΧΑ 
έτσι ώστε να αγοράσουμε στη συνέχεια 3 σπαθιά.
Μ. Παπυράκη: 2$. Όπως και στο πρόβλημα 1 
πρόκειται για αναγκαστική forcing αγορά. Δυ-
στυχώς δεν έχουμε την δύναμη να αγοράσουμε 
τα σπαθιά μας στο επίπεδο τρία αφού αυτό θα 
έδειχνε τουλάχιστον 16 πόντους. Αν μας δοθεί η 
ευκαιρία θα τα αγοράσουμε σε δεύτερη φάση. 
Έτσι ο συμπαίκτης θα καταλάβει πως δεν είχαμε τη 
δύναμη να περιγράψουμε πλήρως την κατανομή 
μας από την αρχή.
Β. Βιρβιδάκης: 2$. Θα θέλαμε να δείξουμε τα 
σπαθιά μας αλλά αυτό μπορεί να γίνει μόνο στο 
επίπεδο 3 και για να το κάνουμε θέλουμε τουλάχι-
στον ενδιάμεσο άνοιγμα (15+). Έτσι αρκούμαστε 
στην επαναδήλωση του χρώματος μας και αν π.χ. 
ο συμπαίκτης αγοράσει 2ΧΑ θα αγοράσουμε 3& 
«ζωγραφίζοντας» παραστατικά το χέρι μας.
Οι αναγνώστες:
Δ. Σωτηρέλλη: 3&. Με όλους μου τους πόντους 
στα 2 5-φυλλα χρώματα θέλω να τα δείξω.
Μ. Σταματουλάκης. 3&: Θα δηλώσω το δεύτε-
ρο χρώμα μου, στον άξονα έχουμε τουλάχιστον 
21 πόντους.

Πρόβλημα 6
Ομάδες – ΑΔ στην πρώτη

1#: κοντρ και αλλαγή χρώματος δείχνει 16+ πό-
ντους και καλό χρώμα, συνήθως εξάφυλλο αλλά με 
τους 18 που έχουμε είναι μια καλή αγορά. Αν λέγατε 
1ΧΑ θα δείχνατε τους πόντους, το κράτημα σπαθί 
και την ομαλή κατανομή αλλά δεν θα βρίσκατε ποτέ 
το φιτ στην πίκα.
Οι δάσκαλοι
Μ. Παπυράκη: 1#. Κόντρ ομιλίας και αλλαγή 
χρώματος δεν είναι «διόρθωση συμβολαίου», 
δείχνει τουλάχιστον 16 π. και τουλάχιστον καλό 
5φ. Αν συνεχίσετε με 1ΧΑ ναι μεν δείχνετε τους 
πόντους που έχετε και ομαλή κατανομή, ποιος ο 
λόγος όμως να φάτε ένα τόσο καλό μαζέρ;
Β. Βιρβιδάκης: 1#. Η αγορά μας δείχνει 5+ πί-
κες και 16+ πόντους. Γι’ αυτόν το λόγο δε χρειάζε-
ται να δείξουμε τις πίκες μας αλλάζοντας επίπεδο.
K. Μπόζεμπεργκ: 1#. Κοντρ και αγορά νέου 
χρώματος δείχνει ισχυρό χέρι (17-18) και 5φυλλο 
το χρώμα που αγοράσθηκε.
Οι αναγνώστες
Μ. Σταματουλάκης. 1ΧΑ: 18+ πόντους και 
κράτημα σπαθί, αφού αν έλεγα 1ΧΑ μετά το 1 
σπαθί θα σήμαινε 15-17 π.
Δ. Σωτηρέλλη: 1ΧΑ. Νομίζω ότι έτσι περιγράφω 
καλύτερα το χέρι μου.

Πρόβλημα 7
Ζεύγη – όλοι στη δεύτερη

Εξαρτάται από τη σύμβαση που παίζουμε στην 
ερώτηση άσσων. Αν παίζουμε 4 άσους τότε πρέπει 
να απαντήσουμε ρηγάδες γιατί μπορεί να λείπει ο 
Ρήγας πίκα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Άσσος δεν λείπει γιατί ποτέ δεν ρωτάμε 
ρηγάδες αν μας λείπει άσσος. Αν παίζουμε 5 άσσους, 
τότε με βάσει τον προηγούμενο κανόνα ξέρουμε ότι 
ο συμπαίκτης έχει διαπιστώσει ότι μαζί με μας έχει 
5 άσσους, (πέμπτος θεωρείται ο άσσος ατού) άρα 
μπορούμε να πούμε κατευθείαν 7 πίκες.
Οι δάσκαλοι
K. Μπόζεμπεργκ: 7ΧΑ. Ξέρουμε ότι ο συμπαί-

άλλωστε ποιος μας έχει αποκλείσει την περίπτωση 
να βγάζουμε ακόμα και σλεμ στα καρά;
Οι αναγνώστες
Δ. Σωτηρέλλη: 1^. Αν χρειαστεί μπορώ αργότε-
ρα να δείξω τις πίκες μου στο επίπεδο 2.
Μ. Σταματουλάκης. 1#: Ανώφελο να δηλώσω 
1^ γιατί αν είχε 4φυλλο καρό θα το είχε ανοίξει. 

Πρόβλημα 4
Ομάδες – ΑΔ στη δεύτερη

1# το τρίφυλλο: Δεν αντέχω να μετατρέψω το κο-
ντρ ομιλίας σε κοντρ τιμωρίας γιατί 99,99 θα μου 
βγάζουν 1$ κοντρέ +....παπαπά!!! Η φτηνότερη 
αγορά λοιπόν το 3φυλλο πίκα περιμένοντας με 
πολύ αυξημένες πιθανότητες ο συμπαίκτης να έχει 
4φυλλο. Για να πω πάσο και να τι μετατρέψω σε τι-
μωρίας θα έπρεπε να έχω κάτι σαν #87, $ΚQ1097, 
^ AJ109,&78.
Οι δάσκαλοι
Β. Βιρβιδάκης: 1#. Παρά τα πέντε φύλλα στις 
κούπες δεν έχουμε τη δύναμη να μετατρέψουμε 
το κοντρ του συμπαίκτη σε τιμωρίας πασάροντας. 
Και καθώς και το 1ΧΑ είναι λάθος επιλογή (6-10 
πόντους και κράτημα) διαλέγουμε το τρίφυλλο 
πίκα, ελπίζοντας ότι στη συνέχεια η αγορά δεν θα 
περιπλακεί επικίνδυνα.... 
Μ. Παπυράκη: 1#. Το μη χείρον βέλτιστον. 
Ούτε σκέψη για πάσο φυσικά, θα περίμενα να 
μου το βγάλουν ακόμα κι αν βρισκόμουν μετά τον 
ανοίξαντα, πόσο μάλλον τώρα που οι κούπες μου 
είναι εντός εμπάς. Επίσης για το 1ΧΑ υπάρχει ένα 
minimum απαιτήσεων 6-7 πόντων. Ο συμπαίκτης 
γνωρίζει άλλωστε πως η αγορά μας μπορεί να εί-
ναι αναγκαστική. Δε μου ζήτησε να αγοράσω το 
μακρύτερο μου χρώμα; Το έκανα!
K. Μπόζεμπεργκ: 1#. Οπωσδήποτε δε μετατρέ-
πουμε το κοντρ ομιλίας του συμπαίκτη σε κοντρ 
τιμωρίας στο επίπεδο 1 με τόσο άσχημα ατού. Ο 
συμπαίκτης διάλεξε άσχημη ώρα να αγοράσει και 
πάλι καλά που έχουμε 3φυλλη πίκα ώστε να κρα-
τήσουμε σε χαμηλό επίπεδο την αγορά.
Οι αναγνώστες
Μ. Σταματουλάκης. 1#: Το να αφήσω το κοντρ 
στο επίπεδο 1 ακόμα και όταν έχω 5 κούπες το 
θεωρώ επικίνδυνο.
Π. Νικολαΐδης: 1#. Το τρίφυλλο μαζέρ, για να 
βγάλω το κοντρ.
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Διαγωνισμός αγορών [1-6]
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Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1ΧΑ πάσο

2^ κοντρ ; πάσο
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Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1# πάσο

1ΧΑ πάσο ;

Οι απαντήσεις σας στον διαγωνισμό 
μπορούν να στέλνονται, με φαξ στην 
ΕΟΜ (210 7480.403) ή με email: 

magazine@hellasbridge.org και press@
hellasbridge.org ή μέσω της ιστοσελίδας 
της EOM (www.hellasbridge.org), όπου 
μπορείτε να γράφετε απευθείας και τα σχό-
λιά σας. Υπάρχει σύνδεση (link) και στο site 
του ΟΠΑΦ (www.opaf.org).
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Ομάδες – όλοι στη δεύτερη

Πρόβλημα 2

Ζεύγη – όλοι στη δεύτερη

Πρόβλημα 3

Ομάδες – ΑΔ στη δεύτερη

*Σπλίντερ, 4φυλλο φιτ , 11-14 π. από ονέρ
**Κιουμπίντ (1ου ή 2ου γύρου κοντρόλ)

Πρόβλημα 4

Ομάδες – ΑΔ στη δεύτερη

Πρόβλημα 5

Ζεύγη – όλοι στη πρώτη

Πρόβλημα 6

Ομάδες – ΑΔ στην πρώτη

Πρόβλημα 7

Ζεύγη – όλοι στη δεύτερη

*Φόρσινγκ, 6φυλλο χρώμα

Πρόβλημα 8

Ομάδες – ΑΔ στη δεύτερη

κτης δεν έχει σικάν (δε θα ρώταγε Α, αλλά θα 
έκανε cue bid) οπότε με το 5ΧΑ μας βεβαιώνει ότι 
υπάρχουν όλα τα key cards (οι 4 Άσοι, ο Κ και η 
Q ατού). Διαθέτοντας ένα τόσο δυνατό και μακρύ 
πλευρικό χρώμα και λόγω φύσης αγώνα επιλέ-
γουμε τα ΧΑ.
Β. Βιρβιδάκης: 7#. Αφού βλέπουμε ότι με το 
συμπαίκτη έχουμε όλους τους Άσους έχοντας 
πολύ καλό πλευρικό πεντάφυλλο χρώμα, δηλαδή 
προσφέροντας λεβέ που δεν έχουμε δείξει με την 
πρώτη μας απάντηση (αφού τώρα πλέον μπορού-
με να τις υπολογίσουμε) αγοράζουμε κατευθείαν 
το μεγάλο σλεμ χωρίς να δείξουμε πόσους Ρηγά-
δες έχουμε.
Μ. Παπυράκη: 7#. Ο συμπαίκτης δεν μπορεί να 
ρωτάει Ρηγάδες χωρίς να έχει εξασφαλίσει όλους 
τους Άσους. Με άκοπο πλευρικό πεντάφυλλο 
λοιπόν οι 7# είναι μάλλον εύκολες. Βέβαια στην 
περίπτωση που παίζετε 4 Άσους τα πράγματα 
αλλάζουν, γιατί μπορεί να είναι ο Ρήγας ατού το 
φύλλο για το οποίο ενδιαφέρεται ο partner.
Οι αναγνώστες
Π. Νικολαΐδης: 7#. και 5-1 να σπάνε τα σπαθιά 
το μεγάλο σλεμ το έχουμε!

Πρόβλημα 8
Ομάδες – ΑΔ στη δεύτερη

Πάσο βέβαια, ο συμπαίκτης δικαιούται να έχει και 
μηδέν πόντους με μάξιμουμ τους εννιά, άντε κα-
κούς δέκα, άρα τι γυρεύουμε εμείς με τους μέτρι-
ους 13 πόντους; Είμαστε ευχαριστημένοι που δεν 
αγόρασε σπαθιά τα οποία.
ΠΡΟΣΟΧΗ, πρέπει να τα πασάρουμε γιατί αλλιώς, 
θυμηθείτε το πρόβλημα 6, θα νομίζει ότι έχουμε 
16+ και καλό χρώμα!!!!
Οι δάσκαλοι
Β. Βιρβιδάκης: Πάσο. Με 12 μόνο πόντους και 
μετά από minimum απάντηση του συμπαίκτη (0-8 
πόντους) πασάρουμε ευχαριστημένοι που στο μη 
απόλυτα τυπικό κοντρ μας δεν αγόρασε 2&...

Μ. Παπυράκη: Πάσο. Έχετε περιγράψει επαρ-
κώς το χέρι σας με το κοντρ. Ο συμπαίκτης διάλεξε 
το επίπεδο και το χρώμα και δεν νομίζω πως έχετε 
κάτι να προσθέσετε. Αν δώσετε το φιτ (κοντρ και 
ξαναμίλημα) ζητάτε από τον συμπαίκτη με 8-9 
ποντάκια να αγοράσει την μανς.
K. Μπόζεμπεργκ: Πάσο. Ο συμπαίκτης στο κο-
ντρ απάντησε μόνο 1 κούπα δείχνοντας ένα χέρι 
κάτω από προτασιακό οπότε εμείς με μίνιμουμ 
αγορά λέμε πάσο. Αν αγοράζαμε τώρα 2 κούπες 
θα δείχναμε 15-16 πόντους. Αν όμως ο ανοίξας 
αγοράσει 2& ή 2^ τότε θα αγοράσουμε 2 κούπες. 
Τέλος παρατηρείστε ότι λέμε κοντρ χωρίς ανοχή 
στα σπαθιά αλλά είμαστε αποφασισμένοι να πασά-
ρουμε αν ο συμπαίκτης επιλέξει αυτό το χρώμα.
Οι αναγνώστες
Μ. Σταματουλάκης. 2$: Υπολογίζω το άξονα 
μας από 20π +, μετά από τα δύο πάσο των αντι-
πάλων στο 1ο επίπεδο. Αυτό το γνωρίζει και ο συ-
μπαίκτης μου. Με τις 2 κούπες δίνω το φιτ και τους 
πόντους μου, 13-14, άρα αυτός θα αποφασίσει.

Πρώτη από τους αναγνώστες η Δέσποινα Σω-
τηρέλλη (ΑΕΠΜΑ) που συγκέντρωσε 70 πόντους 
στους 80. Ακολουθούν Μ. Μπενιουδάκης 69π., Π. 
Νικολαΐδης, Σ. Ροκοτάς 68π. 

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# Α1072
$ KJ75
^ AJ8
& 73

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1^ κοντρ πάσο

1$ πάσο ;

Πάσο=10, 2$=8

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# AQ87
$ K953
^ KQ82
& 7
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Νικητές Εσωτερικών Πρωταθληµάτων Σωµατείων
[Από Ιανουάριο έως Απρίλιο 2010]

Επιμέλεια: Ι. Σουβατζής

 Όμιλος ΟΑΜΚΗ  |  1-3/1/2010

Μ
αρ

αθ
ών

ιο
ς

1-16
Λιόσης Γ. - Συρακοπούλου Χ.
Τόγιας Σ. - Σοφιός Μ.
Σωτηρόπουλος Χ. - Κοντομήτρος Κ.
Παπαπέτρος Γ. - Κουτρούμπας Γ.
Καλλιφρονάς Μ. - Νέστορα Θ.
Βολιώτης Α. - Τσέβης Α.

57,73
55,96
54,26
54,02
52,98
52,20

1-9
Πρατικάκης Ι. - Σπανός Χ.
Ιωάννου Α. - Παπακωνσταντίνου Ν.
Γαιτάνης Χ. - Κομπιερόβσκι Π.
Κουρογένη Α. - Νιαρχάκος Β.
Παναγιώτου Κ. - Κεράτσας Κ.
Γούναλης Σ. - Γνωστόπουλος Ι.

61,98
60,14
59,83
59,30
58,25
57,23

 Όμιλος ΑΟΜ  |  8-10/1/2010

Εο
ρτ

ασ
τικ

ό G
ra

nd
 P

rix

1-16
Διαμαντίδης Ν.
Κανναβός Π.
Οικονομίδης Ν.
Μπομπολάκης Σ.
Σιδηρόπουλος Σ.
Οικονόμου Κ.

59,02
57,89
60,06
57,51
57,41
56,38

1-9
Κωσταπάνος Β.
Βούρδογλου Γ.
Βερύκιος Γ.
Ριτσώνη Ε.
Στραιτούρης Κ.
Μπαλέσιας Β.

60,86
60,86
60,06
60,06
58,63
58,63

1-6
Στραιτούρης Σ.
Ραφαηλίδου Μ.
Τσακαλίδου Π.
Κεφαλά Μ.
Κασκαμπά Κ.
Κουνέ Ζ.
Λαμψία Α.

60,05
60,05
59,28
53,14
53,34
50,65
50,62

 Όμιλος ΑΣΑΕ  |  12-17/1/2010

Κύ
πε

λλ
ο Τ

ρι
κο

υρ
άκ

η

1-16
Μαμιδάκη Λ.
Ρούσσος Γ.
Βελώνη Α.
Παπακονδύλης Ι.
Μοίρας Κ.
Λεβέντη Χ.

59,09
59,09
57,21
57,21
56,66
55,74

1-9
Παπαδόπουλος Β.
Τσώνης Ν.
Παπαδόπουλος Α.
Πραποπούλου Κ.
Δασκαλοπούλου Α.
Τασμαλίδης Θ.
Φλέσσα Η.

61,85
61,85
55,70
55,70
54,72
53,14
53,14

1-6
Παπανδρέου Δ.
Αντανασιώτη Λ.
Βάσιου Ι.
Δημητρόπουλος Γ.
Νεράτζη Α.
Μακιρτζή Η.

61,39
61,39
59,63
58,55
57,40
55,57

 Όμιλος ΟΑΜΘ  |  16-17/1/2010

Εσ
ωτ

ερ
ικ

ό Ζ
ευ

γώ
ν

1-9
Αγιαννίδου Λ. - Σταλίκας Μ.
Καρπουζέλη Χ. - Παπαγιάννης Ι.
Βείνογλου Ε. - Γκέκελη Ν.
Καραβαγγέλης Δ. - Γκίλης Γ.
Τσομπάνογλου Β. - Φίτζιος Κ.
Σπυρίδου Δ. - Σταυράκη Π.

56,33
56,00
55,21
55,04
54,75
54,04

 Όμιλος ΟΑΜΚΗ  |  29-31/1/2010

Gr
an

d 
Pr

ix

1-9
Παπακωνσταντίνου Ν.
Ιωάννου Α.
Φαραντάτος Α.
Θαμβόπουλος Α.
Γεωργίου Γ.
Λυμπέρης Κ.

60,86
60,86
60,53
60,53
58,45
58,45

1-6
Ρομποτή Κ.
Παπαχαριζάνος Κ.
Πετίδης Ν.
Βαλτζή Β.
Λιδωρίκη Μ.
Τσιφουτίδη Β.

61,35
60,12
60,12
60,00
60,00
59,67
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 Όμιλος ΟΑΜΘ  |  30-31/1/2010

“Χ
λό

η 
Βλ

ιο
ύρ

α”

1-16
Καστελλοριζίου Μ.- Θεοδωρίδης Ι.
Αντωνίου Ε. - Πουρλιώτης Γ.
Βλάχου Λ. - Αθανασιάδης Α.
Μπιμπλή Ε. - Ζαμπόγλου Κ.
Σταυράκη Π. - Δεστέφανος Κ.
Τασιώνη Μ. - Σκουμπουρδής Ν.

56,42
56,42
52,60
51,45
50,19
47,86

 Όμιλος ΟΑΜ ΛΕ ΑΣΑΕ ΑΕΠΜΑ  |  12-15/2/2010

Εκ
δρ

ομ
ικ

ό σ
το

 Λ
ου

τρ
άκ

ι 1-16
Μηλιτσόπουλος Ι. - Παναγάκη Μ.
Παπακωνσταντίνου Λ. - Μενεγάκης Κ.
Διαμαντίδης Ν. - Δοξαστάκης Γ.
Θεμελίδης Χ. - Παπαναστασίου Α.
Νέστορα Θ. - Τσεβδού Α.
Γεωργίου Α. - Αναστασιάδου Ε.

58,96
58,69
56,52
55,94
55,41
55,35

1-9
Σαβούρδος Ε. - Γαβαλάς Μ.
Δεληγιάννη Κ. - Στουπάκη Ο.
Κουρής Ε. - Παπαδόπουλος Θ.
Ψαλίδα Α. - Πατεράκης Γ.
Γυφτοπούλου Β. - Φλέσσα Η.
Βρεττού Σ. - Παπαμαργαρίτης Κ.

55,93
55,19
54,44
53,89
52,59
51,11

1-6
Γιαννάκη Λ. - Επιτηδείου Ε.
Πριμηκύρης Φ. - Ζαρουχλιώτης Α.
Χαροκόπου Λ. - Καντζίκη Κ.
Βούρου Μ. - Γούλα Σ.
Παφίλιας Θ. - Παφύλια Β.
Οικονόμου Σ. - Σωτηρέλλη 
Δρεσίου Δ.

55,69
55,50
55,00
54,33
53,99
53,47

1-
16

Ζώτος Λ.
Πλακίδα Η.
Ρούσσος Γ.
Μαμιδάκη Λ.

139,00

Παναγάκη Μ.
Μηλιτσόπουλος Ι.
Τσεβδού Α.
Νέστορα Θ.

127,00

Διαμαντίδης Ν.
Δοξαστάκης Γ.
Βλάχου Κ.
Μπόζεμπεργκ Κ.
Μήτση Γ.

124,00

1-
9

Ζαρουχλιώτης Α.
Πριμηκύρης Φ.
Λαγάνης Σ.
Μακρή Ε.

105,00

Ντατσάκη Α.
Γερομεριάτη Κ.
Μήλα Μ.
Ηλιόπουλος Η.

105,00

Γαβαλάς Μ.
Σαβούρδος Ε.
Δεληγιάννη Κ.
Στουπάκη Ο.

 Όμιλος ΑΟΜ ΑΟΑΦ  |  12-15/2/2010

Εκ
δρ

ομ
ικ

ό σ
τη

 Γα
λή

νη 1-16
Καλλιφρονάς Μ. - Κανελλάκης Π.
Αργυροπούλου Μ. - Μπομπολάκη Β.
Βογιατζόπουλος Σ. - Μπομπολάκης Σ.
Παπαδοπούλου Ε. - Παπαδόπουλος Ν.
Κυριακούση Π. - Παυλογιάννης Ν.
Δημητρακόπουλος Γ. - Σκορδάς Β.

56,57
56,27
56,05
56,01
54,15
53,22

1-9
Αβραμίδης Π. - Αναστασίου Μ.
Κλήμη Σ. - Χιώτης Π.
Μπαλκίζας Α. - Αναστασόπουλος Κ.
Πανουτσακοπούλου Μ. - Κάλλα Α.
Λαγάνης Ι. - Στραιτούρης Σ.
Ροδοπούλου Δ. - Ροδόπουλος Π.

60,24
57,45
53,74
53,38
52,94
52,69

1-6
Ρανιός Δ. - Κατσίχτης Σ.
Καβούκη Δ. - Lovely Α.
Σοφίλου Σ. - Νικολάδου Α.
Αναστασόπουλος Κ. - Αναστασόπουλος Ι.
Σταμόγιαννος Σ. - Σταυρίδης Α.
Παπαδημητριάδου Λ. - Κουλουμπή Δ.

57,14
56,35
52,78
51,98
51,98
50,00

1-
16

Καλλιφρονάς Μ.
Κανελλάκης Κ.
Κυριακούση Π.
Αργυροπούλου Μ.

91,00

Κορώση Θ.
Μιχαηλίδης Μ.
Παπακωνσταντίνου Γ.
Πελεκάνος Ν.

86,00

Σιδηρόπουλος Σ.
Μπομπολάκη Β.
Μπουραζάνας Γ.
Παπαδόπουλος Ν.
Παπαδοπούλου Ε.

1-
9

Πανουτσακοπούλου Μ.
Κάλλα Α.
Τσιφουτίδη Β.
Ζαχαράκη Ε.

114,00

Αβραμίδης Π.
Αναστασίου Μ.
Ζουροπούλου Β.
Καραγιάννη Μ.

102,00

Ροδοπούλου Δ.
Ροδόπουλος Π.
Κουρογένη Α.
Μπομπολάκη Μ.

101,00
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 Όμιλος ΑΟΜΧ  |  12-15/2/2010

Εκ
δρ

ομ
ικ

ό Κ
αθ

αρ
ής

 
Δε

υτ
έρ

ας

1-16
Παπαχατζής Ν. - Καλιακμάνη Α.
Μεσθενέας Γ. - Δοξιάδης Κ.
Βαγιανού Μ. - Βαγιανός Γ.
Πανόπουλος Κ. - Βαρελάς Δ.
Βαρελάς Θ. - Κουτσίκου Α.
Αντανασιώτη Ν. - Χριστοδούλου Π.

71,25
63,12
57,08
53,12
52,29
59,17

1-9
Τσουκαλά Γ. - Παντελή Κ.
Λαμπάκη Μ. - Σακελλάρη Ν.
Κάντζιας Θ. - Κάντζια Α.
Γούναλης Σ. - Κεράτσας Κ.
Αλεξανδρόπουλος Θ. -
Πρωτόπαπας Δ.
Μαχαιριανάκη Φ. - Ραζή Ν.

61,56
58,20
56,56
54,38

50,86
50,08

1-6
Κολοκός Χ. - Κολοκού Μ.
Παναγιώτου Κ. - Παπαδόπουλος Π.
Πανιάρας Η. - Πανιάρα Μ.
Μαρκεζίνη Α. - Κασάπη Ε.
Παύλου Ε. - Βαλάκα Α.
Πρωτόπαπας Π. - Πρωτόπαπας Β.

62,56
62,00
54,72
52,21
51,33
51,08

1-
16

Μπενιού Μ.
Μαρσώνης Π.
Χριστοδούλου Π.
Καβαντούρης Ν.

78,00

Τσιρίκου Λ.
Βελαΐτη Π.
Παπαζατζής Ν.
Καλιακμάνη Α.

69,00

Μεσθενέας Γ.
Δοξιάδης Κ.
Μανδραπήλια Γ.
Κουλαδόύρος Η.

68,00

1-
9

Κολοκός Χ.
Κολοκού Μ.
Πάμφιλος Β.
Δελή Χ.

116,00

Τσακίρης Π.
Χρυσικού Κ.
Ντάικ Τ.
Γραμματικός Ι.

105,00

Χαρλαύτης Δ.
Γουτάκη Α.
Σακελλάρη Ν.
Λαμπάκη Μ.

104,00

 Όμιλος ΑΟΤ  |  12-15/2/2010

Gr
an

d 
Pr

ix

1-16
Κοταράς Κ.
Χριστοφίλης Γ.
Γρίλλης Ν.
Ρωμανόσογλου Π.
Αναστασάτου Δ.
Ιωαννίδου Ε.
Γκούμας Λ.

59,50
54,50
54,50
54,29
54,29
53,00
53,00

1-9
Παπάζογλου Θ.
Κιουρκτσόγλου Τ.
Κιουρκτσόγλου Α.
Αναστασοπούλου Υ.
Τσιβίδου Α.
Νικολαίδου Κ.

62,82
61,97
61,97
60,23
59,65
59,65

 Όμιλος ΟAMΠΕΙ  |  26-28/2/2010

Gr
an

d 
Pr

ix

1-9
Λυκούδης Κ.
Νεράτζη Α.
Στραιτούρης Κ.
Τσακαλίδου Π.
Κασκαμπά Κ.
Ράπτης Ι.

57,71
57,71
57,50
57,50
54,04
54,04

 Όμιλος ΟAMΚΗ  |  26-28/2/2010

Gr
an

d 
Pr

ix

1-16
Πανόπουλος Κ.
Καλλιφρονάς Μ.
Μαρσώνης Π.
Παπαπέτρος Γ.
Παπαναστασίου Α.
Μαυρίκου Ε.
Νικητόπουλος Γ.

60,07
59,77
59,51
57,53
56,68
55,39
55,39

1-9
Θαμβόπουλος Α.
Φαραντάτος Α.
Μπενετάτος Α.
Καλογερά Ε.
Λύτρα Α.
Βούρδογλου Γ.

66,08
66,08
57,42
57,42
54,49
54,49

1-6
Λυκούδης Κ.
Νεράτζη Α.
Στραιτούρης Κ.
Τσακαλίδου Π.
Κασκαμπά Κ.
Ράπτης Ι.

57,71
57,71
57,50
57,50
54,04
54,04
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 Όμιλος ΟAMΘ  |  27-28/2/2010
Κύ

πε
λλ

ο Μ
ακ

αρ
ον

ά 1-16
Πουρλιώτης Γ. - Χειμωνίδης Μ.
Οικονομόπουλος Γ. - Λεβή Τ.
Κουκουσέλης Α. - Αγγελόπουλος Π.
Τασιώνη Μ. - Σκουμπουρδής Ν.
Κουκουβού Γ.  - Βλάχου Λ.
Περαχιά Χ. - Δεστέφανος Κ.

60,14
57,84
56,61
54,40
53,46
53,37

 Όμιλος ΟAMΘ  |  10-12/3/2010

Εσ
ωτ

ερ
ικ

ό 
Ομ

άδ
ων

1-
16

Αλτίνης Δ.
Ταγαράς Ν.
Πουρλιώτης Γ.
Χειμωνίδης Μ.
Περδικάρης Ν.

95,00

Δεστέφανος Κ.
Καλλιάφας Η.
Μαρκάκης Ι.
Οργαντζίδης Γ.

79,00

Λεβή Τ.
Σταυρινός Σ.
Ζώζης Σ.
Λούσης Γ.

78,00

 Όμιλος ΠΛΗ  |  27-28/3/2010

Αν
ώγ

εια
20

10

1-16
Γεωργουλάκης Γ. - Κουφάκης Ε.
Μανούρας Φ. - Πετράκης Γ.
Σαλούστρος Γ. - Χατζηδάκης Μ.
Σταυρουλάκης Ν. - Φασουλάκης Κ.
Μπιτζάκη Μ. - Φλουρής Γ.
Μαραγκουδάκης Ε. - Παπαδάκης Ν.

64,16
61,54
61,24
57,91
53,81
53,01

Εξασκηθείτε στην εκτέλεση Λύσεις των προβλημάτων (από τη σελίδα 15)

Αντάμ: ^J
Δε πρέπει να αφήσετε έξω το πρώτο καρό γιατί γύρισμα κούπα από την 
Ανατολή θα μπορούσε να είναι καταστροφικό. Μετά τον ^Α, βλέπετε ότι 
ξεκινάτε με οκτώ λεβέ: δύο πίκες, δύο καρά και τέσσερα σπαθιά. Μπορείτε 
να παίξετε κούπα ελπίζοντας να είναι ο $Α στην Ανατολή. Ή θα μπορού-
σατε να μαντέψετε ποιος κρατά τη #Q. Όμως, υπάρχει ένα καλύτερο πλά-
νο. Παίξτε τρεις –μόνο τρεις– γύρους σπαθί, αφήνοντας τη &Q κατέβα-
σμα στο μορ και μετά την ^Q. ‘Όταν η Ανατολή ακολουθεί με μικρό καρό, 
παίξτε και το  τελευταίο σας καρό. Η Δύση θα κερδίσει και θα τραβήξει 
δύο καρά, όπου διώχνετε από το μορ δύο κούπες και από το χέρι σας μία 
κούπα και μία πίκα  (ή ένα σπαθί). Τώρα η Δύση πρέπει να γυρίσει σε ένα 
μαζέρ. Οποιοδήποτε μαζέρ και αν γυρίσει, θα έχετε τη ένατη λεβέ σας.

Nότος Δύση Βορράς Ανατολή

2ΧΑ πάσο 3ΧΑ όλοι πάσο

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1ο (**)
Ομάδες. 
Όλοι στη δεύτερη 
Μοίρασε ο Νότος

30

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2ο (***)

# K52
$ 643
^ A7
& 87542

# Q1087
$ K72
^ QJ108
& J3

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 96
$ J1098
^ K95432
& 6

# AJ43
$ AQ5
^ 6
& AKQ109

Αντάμ: ^Q
Πρέπει να περιορίσετε τις λεβέ που θα χάσετε σε πίκες και κούπες σε 
δύο, αλλά πώς πρέπει να παίξετε αυτά τα χρώματα; 
Η εκτέλεση που κερδίζει σίγουρα είναι να κόψετε το μικρό καρό στο χέρι 
σας, να πάρετε τα ατού των αντιπάλων και να παίξετε τον #Α, τον #Κ 
και μικρή πίκα προς το χέρι σας. Σε οποιαδήποτε άλλη κατανομή εκτός 
του διαγράμματος μια πίκα θα γίνει καλή για να διώξετε μια κούπα από 
το μορ. Στη δυσμενή περίπτωση του διαγράμματος η Δύση θα κερδίσει 
και θα παίξει τη τέταρτη πίκα της. Απλά τώρα βγάζετε μία κούπα από το 
μορ. Η Δύση θα πρέπει να συνεχίσει είτε κούπα προς τον $ΑQ σας είτε 
να παραχωρήσει φύλλο για κόψιμο και ξεσκαρτάρισμα, οπότε θα βγάλε-
τε και δεύτερη κούπα από το μορ. 
Στα 3ΧΑ με την ίδια αντάμ και καλή άμυνα έχετε 9 λεβέ και θα γράψετε 
το ίδιο σκορ.

Nότος Δύση Βορράς Ανατολή

1& πάσο 3&* πάσο
5& όλοι πάσο

Ομάδες. 
Β-Ν στη δεύτερη 
Μοίρασε ο Νότος# KJ3

$ 643
^ 752
& Q985

# 876
$ A95
^ J10986
& 74

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# Q542
$ QJ108
^ K4
& 632

# A109
$ K72
^ AQ3
& AKJ10

*6-9 5φυλλο σπαθί
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Περιφέρεια

Πρόγραµµα Σωµατείων ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 - ΣΕΠΤEΜΒΡΙΟΣ 2010

Αττική

Αγωνιστικό πρόγραµµαΑγωνιστικό πρόγραµµα

6-8 ΟΠΑΦ / ΚΟΑΜ
13-15
20-22 ΟΠΑΦ
27-29 ΑΟΜΨ
27-31 ΣΛΑΜ

29/8-5/9 Διεθνές Φεστιβάλ Μπριτζ 
«Ελληνικά Νησιά» 

8-12
10-12

Βυζαντινό Φεστιβάλ Μπριτζ 
ΧΟΜ

16-19 Φεστιβάλ Μπριτζ Πειραιά

24-26 Πανελ. Πρωτ. Γυναικών

1-3 ΑΕΠΜΑ / ΟΑΜΣ / ΑΟΤ 
(εκδρομικό)

8-10 ΑΟΜ / ΑΟΜΒ (εκδρομικό)

15-17 Πανελ. Περιφ. Πρωτάθλημα 
Αττικής

22-24
Διασυλλογικό Πρωτάθλημα 
Ομάδων  (23/10 Γεν. 
Συνέλευση)

28-31 ΑΟΜΒ+ΟΑΑ Κύπελλο 
Λαζόπουλου/ ΚΟΑΜ
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ΔΕΥΤΕΡΑ
ΑΣΑΕ Ομάδες Όπεν / Ομάδες 1-9 20.00

ΑΟΜ Ζεύγη όπεν/ Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) / 
Zεύγη Μαθητών 20.15

ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν 20.15
ΑΟΜΨ Ζεύγη όπεν/ Ζεύγη 1-9 20.30
AOT Ομάδες 1-9 20.15
ΟΠΑΦ-
ΟΑΜΚΗ-
ΟΑΜ-ΛΕ

Ζεύγη Swiss Όπεν / Ζεύγη 1-9 
(ταυτ.)/ Ζεύγη Μαθητών 20.30

ΟΑΜΠΕΙ Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 20.30
ΤΡΙΤΗ
ΑΕΠΜΑ Ζεύγη 1-9 ταυτ. 19.30

ΑΟΜ Ζεύγη Όπεν ταυτ. / Ζεύγη 1-9 
(ταυτ.) 20.15

ΑΟΜΨ Ζεύγη1-6 19.00

ΑΟΜΨ Ζεύγη όπεν (ταυτ.)/ Ζεύγη 1-9 
(ταυτ.) 20.30

ΑΣΑΕ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) / Ζεύγη 1-9 
(ταυτ.) 20.00

ΑΣΝΒ Ζεύγη Όπεν 20.30
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν 10.30
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν 20.15
ΑΟΤ Ζεύγη Όπεν(ταυτ.)/ Ζεύγη 1-6 20.15
ΟΑΑ Ζεύγη Όπεν/Ζεύγη Μαθητών 19.00
ΟΠΑΦ-
ΟΑΜΚΗ-
ΟΑΜ-ΛΕ

Ζεύγη Όπεν (ταυτ.)/ Ζεύγη 1-9 
(ταυτ.) 20.30

ΤΕΤΑΡΤΗ
ΑΕΠΜΑ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 19.30
ΑΟΜΨ Ζεύγη 1-9/ Ζεύγη 1-6 19.30
ΑΟΜΨ Ζεύγη όπεν (ταυτ.) 20.30
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν / Ζεύγη 1-6 20.00
ΑΟΤ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.15
ΑΣΑΕ Ομάδες Όπεν - Ομάδες 1-9 20.00
ΟΠΑΦ-
ΟΑΜΚΗ-
ΟΑΜ-ΛΕ

Ζεύγη Όπεν (ταυτ.)/ Ζεύγη 1-9 / 
Ζεύγη 1-6/Ζεύγη Μαθητών 20.30

ΟΑΑ Ζεύγη Όπεν/Ζεύγη 1-6 10.30
ΟΑΜΠΕΙ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΠΕΜΠΤΗ
AEΠMA Ζεύγη Όπεν / Ζεύγη 1-9 19.30
ΑΟΜ Ζεύγη Όπεν / Ζεύγη 1-9 20.15
ΑΟΜΒ Μαθητικό 20.15

ΑΟΜΨ Ζεύγη όπεν/ Ζεύγη 1-9/ Ζεύγη 
Mαθητών 20.30

ΑΟΤ Ζεύγη Όπεν/ Ζεύγη 1-6 20.15
ΟΑΑ Ζεύγη Όπεν/Ζεύγη Μαθητών 19.00
ΟΠΑΦ-
ΟΑΜΚΗ-
ΟΑΜ-ΛΕ

Ζεύγη Όπεν/ Ζεύγη 1-9 / Ζεύγη 
1-6 20.30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν 20.15
ΑΟΜΨ Ζεύγη 1-6 19.30
ΑΟΜΨ Ζεύγη όπεν 20.30
ΑΟΤ Ζεύγη Όπεν 19.30

ΟΠΑΦ-
ΟΑΜΚΗ-
ΟΑΜ-ΛΕ

Ζεύγη όπεν (handicap) 20.30

ΣΑΒΒΑΤΟ
ΑΟΜΨ Ζεύγη όπεν 19.30
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν 19.30
ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν - Ζεύγη 1-9 19.30
ΑΟΤ Ζεύγη Όπεν/ Ζεύγη 1-6 19.30
ΟΠΑΦ-
ΟΑΜΚΗ-
ΟΑΜ-ΛΕ

Ζεύγη όπεν / Ζεύγη 1-6 20.00

Σημείωση: Όπου συνδιοργανωτές είναι 2 ή περισ-
σότερα Σωματεία οι αγώνες γίνονται στην έδρα του 
πρώτου αναγραφόμενου.
Θερινές διευθύνσεις:
1. ΑΟΜ: Γουδή, δίπλα στο θέατρο Badminton, Lounge 
Cafe - Resto Ya, (Λ.Καννελοπούλου 4).
2. ΑΟΜΒ: Γηπέδο ΕΘΝΙΚΟΥ στο πρωην αεροδρόμιο 
της Ολυμπιακής στον Άγιο Κοσμά.
— Ο ΟΑΑ θα παραμείνει κλειστός από τέλος Ιουλίου 
έως 15 Σεπτεμβρίου.

ΑΜΙ - Ιωάννινα
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.00
Παρασκευή Ζεύγη Όπεν 20.00
(Μέχρι τέλη Ιουνίου. Μετά ο Όμιλος κλείνει για καλο-
καίρι.)
ΑΟΜΜ - Βόλος (στο χώρο του Tennis club)
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.00
Τετάρτη Ζεύγη όπεν (ταυτ.) 20.00
ΑΟΜΧ - Χαλκίδα
(εξ. κέντρο Ιππόκαμπος, παραλία Αλυκών)
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν 20.30
Σάββατο Ζεύγη Όπεν 11.30
ΙΟΘ - Θεσσαλονίκη
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 21.00
ΚΟΑΜ - Κέρκυρα

Δευτέρα Ζεύγη / Ομάδες Όπεν 
(εναλλάξ) 19.00

Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 19.30
ΛΑΜΘ - Θεσσαλονίκη
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.30
(Από 15/7 έως 15/8 κλειστά)
ΟΑΜΘ - Θεσσαλονίκη
Δευτέρα Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 20.30
Τρίτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ) 20.30
ΟΑΜΚ - Καλαμάτα
Δευτέρα Ομάδες Όπεν 21.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΟΑΜΛ - Λάρισα (στο χώρο του mini golf)
Δευτέρα Ζεύγη όπεν 21.00
ΟΑΜΡ - Ρόδος
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 21.30
Πέμπτη Ομάδες Όπεν 21.30

ΟΑΜΣ - Σέρρες
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΟΑΜΧΝ - Χανιά
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00
ΠΟΑΜ - Πάτρα
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
Κυριακή Ομάδες Όπεν 19.00
ΡΟΜ - Ρέθυμνο
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΠΛΗ - Ηράκλειο
Δευτέρα Ομάδες Όπεν 20.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00
ΣΑΜΟΣ - Σάμος
Δευτέρα Ομάδες Όπεν 19.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΣΛΑΜ - Λέσβος
Δευτέρα Ομάδες Όπεν 20.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
Παρασκευή Ζεύγη Όπεν 20.30
XOM - Χίος
Δευτέρα Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 19.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00
(Κλειστά από 15/7)
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