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Το γράμμα του προέδρου
Καταρχήν θα ήθελα εκ μέρους του Δ.Σ. να ευχαριστήσω τους αντιπροσώπους των ομίλων της χώρας μας, οι οποίοι 

μας ετίμησαν με την ψήφο τους. Το νέο Δ.Σ. απαρτίζεται από έμπειρα μέλη και όπως γνωρίζετε κατά τις παρου-
σιάσεις των ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως, εκδήλωσαν πρόθεση να εκτελέσουν τα καθήκοντά των που προβλέπο-
νται στο καταστατικό της Ομοσπονδίας με ζήλο και αφοσίωση, ώστε να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του πνευματικού 
μας αθλήματος. Οι απροσδόκητες εξελίξεις στις αρχές του φθινοπώρου ανήκουν στο παρελθόν , στο χώρο της λήθης. 
Η καταιγίδα πέρασε χωρίς να μας αγγίξει και ήλθε η γαλήνη με προοπτική ανάπτυξης και δουλειάς. Την επομένη της 
Γενικής Συνελεύσεως το εκλεγέν συμβούλιο καθόρισε τα καθήκοντα εκάστου μέλους όπως προβλέπεται. Στη συνέχεια 
σε νέα σύσκεψη καθορίστηκαν οι επιτροπές της ΕΟΜ και απεφασίσθηκε η άμεσος ανάγκη να δραστηριοποιηθούν το 
ταχύτερο, ώστε να προωθηθούν τα λιμνάζοντα θέματα ευθύνης των. Συνοπτικά αναφέρονται κατωτέρω τα ζητήματα 
που πρέπει το ταχύτερο να επιλυθούν για την εύρυθμο λειτουργία της ΕΟΜ.

Α. Εκπαίδευση. 
1. Αναθεώρηση του εκπαιδευτικού προγράμματος ευθύνης της ΕΟΜ για αρχαρίους. 2. Εκπόνηση συγκεκριμένου προ-

γράμματος το οποίο θα αφορά εις την εσαεί εκπαίδευση όλων των αθλητών ανεξαρτήτως επιπέδου εμπειρίας. 3. Εκπόνη-
ση απαραιτήτων συμπληρωματικών βοηθημάτων μάθησης. 4. Έναρξη μαθημάτων ταυτόχρονα σε όλους τους ομίλους.

Β. Διαιτητές.
Κρίνεται απαραίτητο το χρονίζον διαχειριστικό θέμα μεταξύ ομίλων και Διαιτητών να επιλυθεί το ταχύτερο.
Γ. Σύστημα πυρασφάλειας εντευκτηρίων. 
Επιβάλλεται οι όμιλοι να αποκτήσουν συστήματα πυρασφαλείας λόγω συναθροίσεως ανθρώπων στους χώρους 

των εντευκτηρίων των. Επίσης τα εντευκτήρια να εξασφαλίζουν συνθήκες τέλεσης αγώνων με τους καλύτερους δυνα-
τούς όρους, που να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

Δ. Πανευρωπαϊκοί Αγώνες.
Το μεγάλο θέμα της αναλήψεως από την χώρα μας εκτέλεσης των Πανευρωπαϊκών αγώνων τον Ιούλιο του 2012 

στην Χαλκιδική στο Porto Carras, ευρίσκεται σε εκκρεμότητα. Από προφορικές πληροφορίες της προηγούμενης διοί-
κησης έπρεπε να απαντήσουμε θετικά ή αρνητικά μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2010. Με έγγραφό μας 5.11.2010 ζητήσα-
με από την European Bridge League αναβολή μέχρι 31.03.2011, με αιτιολογικό, ότι το νέο ΔΣ, που πρόσφατα ανέλαβε 
καθήκοντα, χρειάζεται εύλογο χρόνο για να μελετήσει ένα τόσο σοβαρό θέμα. Το σχέδιο συμφωνίας που παραλάβαμε 
ήταν στην αγγλική γλώσσα, το οποίον μεταφράσαμε στην Ελληνική και δόθηκε στα μέλη του ΔΣ για μελέτη, ώστε το 
θέμα αυτό να εξετασθεί όπως απαιτείται. 

Ε. Πανελλήνια Πρωταθλήματα.
Αναβάθμιση των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων και αυστηρότερη επιλογή αθλητών για την εκπροσώπηση της χώ-

ρας μας στους διάφορους αγώνες, Ευρωπαϊκούς και Παγκόσμιους. 
ΣΤ. Οικονομικά.
Μέρος των χρημάτων της ΕΟΜ θα τοποθετηθούν σε Τράπεζα σε προθεσμιακό λογαριασμό, ώστε να εξασφαλίσουμε 

μεγαλύτερο επιτόκιο. Οι προθέσεις μας είναι να στρέψουμε την προσοχή μας προς όλους τους Ομίλους μας και κυρίως 
στους αδύνατους που έχουν ανάγκη βοηθείας. Σ’ αυτούς κυρίως που τα προβλήματά τους επηρεάζουν τη ομαλή λει-
τουργία τους, ώστε ανεμπόδιστα να αντιμετωπίσουν τις υποχρεώσεις που έχουν. Δεν θα τους ξεχάσουμε. Θα είμεθα 
πάντοτε κοντά τους. Επίσης ζητάμε από όλα τα μέλη μας σε όλη τη χώρα να μας παράσχουν το απαιτούμενο χρονικό 
διάστημα ανοχής, για να μπορέσουμε να επιλύσουμε ανεπηρέαστα τα θέματα που λίμναζαν από ετών, όπως ζητάμε η 
κρίση σας να μην είναι μονομερής αλλά να σκεφθείτε πρώτα εσείς προσωπικά, τι μπορείτε να κάνετε για την πρόοδο 
του ομίλου σας και της Ομοσπονδίας. Σας χρειαζόμαστε όλους για να μας βοηθήσετε στη διάδοση του πνευματικού 
μας αθλήματος σε όλη τη χώρα. Τέλος έχουμε ανάγκη από ηρεμία και συμπαράσταση. Θέλουμε λίγο χρόνο να τακτο-
ποιήσουμε το παρελθόν και μετά με άλματα να προχωρήσουμε. Με την υπόσχεση ότι θα πράξουμε το καθήκον μας 
που μας επιβάλλει η επιλογή μας και με ευχές για υγεία, ομόνοια και προκοπή, σας στέλνω συναδελφικό χαιρετισμό.

∆ιογένης Χαρλαύτης
Ο Πρόεδρος της ΕΟΜ
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Ο κόσμος του  ΜΠΡΙΤΖ Επιμελείται ο Άσσος Πίκα

Aγωνιστικά  και άλλα
Κατόπιν των αρχαιρεσιών που έγιναν 

κατά τη διάρκεια της Γεν. Συνέ-
λευσης των εκπροσώπων των Σωματείων-
Μελών την 23η Οκτωβρίου 2010 εκλέχτηκαν 
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που θα 
διοικήσουν την ΕΟΜ  έως τον Οκτώβριο του 
2012. Στην πρώτη του Συνεδρίαση το νέο 
Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής: 
– Πρόεδρος
Χαρλαύτης Διογένης
– Αντιπρόεδρος
Αθανασιάδης Αλέξανδρος
– Γενικός Γραμματέας
Μαρσώνης Παναγιώτης
– Ταμίας
Φράγκος Αναστάσιος
– Ειδικός Γραμματέας
Πρωτοπαπάς Δημήτριος
– Μέλος
Κανναβός Παναγιώτης
– Μέλος
Μπομπολάκης Σταύρος
Στη συνεδρίαση της  20/11/2010 επικυρώ-
θηκε και η σύνθεση των επιτροπών της ΕΟΜ 
την οποία μπορείτε να βρείτε σε διπλανή 
στήλη. Ένα από τα σημαντικότερα θέματα 
που έχει να αντιμετωπίσει το νέο Δ.Σ. είναι 
η ανάληψη ή μη των Πανευρωπαϊκών 
αγώνων ομάδων 2012. 
Ήδη ζητήθηκε –και απ’ ότι έγινε γνωστό 
ανεπίσημα πάρθηκε– τρίμηνη παράταση 
της προθεσμίας, που έληγε την 31 Δεκεμ-
βρίου 2010 για να μελετηθεί το θέμα από 
κάθε του πλευρά. 

Ούτε ένα ούτε δυο, αλλά πέντε νέα 
Σωματεία είναι «στα σκαριά». 

Τα τέσσερα από αυτά είναι στην Περι-
φέρεια  και συγκεκριμένα στη Σητεία 
Λασιθίου, στην Αίγινα, στην Τρίπολη 
και στη Θεσσαλονίκη και το πέμπτο στο 

1. Ελεγκτική Επιτροπή Μέλη: Ι. Λαγάνης, 
Μ. Μαραγκουδάκης, Α. Παπαναστασίου 
■ Αναπληρωματικά Μέλη: Α. Αναστασά-
τος, Ι. Δριδάκης, Θ. Κορώσης.

2. Εκτελεστική Επιτροπή Ορίζεται από το 
καταστατικό της ΕΟΜ, και αποτελείται από 
τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό 
Γραμματέα και, κατά περίπτωση, τον Ταμία 
της ΕΟΜ.

3. Επιτροπή Αγώνων Πρόεδρος: Π. Καν-
ναβός ■ Μέλη: Σ. Βιλλιώτη, Ν. Δελημπα-
σταδάκης, Κ. Κοντομήτρος, Γ. Κυριακί-
δης, Σ. Μαγκλάρας, Σ. Μπομπολάκης, Φ. 
Σκουλαρίκης ■ Υποεπιτροπή οργάνωσης 
αγώνων: Α. Φράγκος, Λ. Ζώτος, Ι. Μη-
λιτσόπουλος, Δ. Τόγιας ■ Υποεπιτροπή 
ανάθεσης αγώνων: Α. Αθανασιάδης, Π. 
Μαρσώνης, Π. Κανναβός.

4. Επιτροπή Διάδοσης και Μαθημάτων 
Πρόεδρος: Σ. Μπομπολάκης ■ Μέλη: Β. 
Βιρβιδάκης, Σ. Βιλλιώτη, Λ. Καραγιαν-
νόπουλος, Δ. Κούρτης, Γ. Προκοπίου, Ι. 
Σουβατζής, Δ. Τόγιας 

5. Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (ΚΕΔ) 
Πρόεδρος: Ι. Κούμενος ■ Μέλη: Ι. Μη-
λιτσόπουλος, Α. Ρακάς, Π. Κανναβός ■ 
Αναπληρωματικά Μέλη: Σ. Ακριτίδης.

6. Επιτροπή Εθνικών Ομάδων Πρόεδρος: 
Α. Αθανασιάδης ■ Μέλη: Ι. Κούμενος, Σ. 
Μπομπολάκης, Φ. Σκουλαρίκης, Γ. Ρούσ-
σος.

7. Επιτροπή Κανονισμών Πρόεδρος: Π. 
Μαρσώνης ■ Μέλη: A. Αθανασιάδης, Σ. 
Βιλλιώτη, Λ. Ζώτος, Α. Καραμανλή, Ν. 
Καραμανλής, Ν. Κηπουρός, Κ. Κοντομή-
τρος, Ν. Κοτρωνάρου, Γ. Κυριακίδης, Ν. 
Παπαχατζής ■ Υποεπιτροπή βαθμών διά-
κρισης: Π. Μαρσώνης, Λ. Ζώτος, Ν. Κη-
πουρός, Ν. Παπαχατζής, Ν. Οικονομίδης, 
Τ. Πουρναράς.

8. Μόνιμη Επιτροπή Εφέσεων Μέλη: Α. 
Αθανασιάδης, Λ. Ζώτος, Ν. Κηπουρός, 

Ι. Μηλιτσόπουλος, Σ. Μπομπολάκης, Δ. 
Τόγιας. 

9. Επιτροπή Προσφυγών Πρόεδρος: Π. 
Κανναβός ■ Μέλη: Ν. Παπαχατζής, Α. 
Ρακάς ■ Αναπληρωματικοί: Δ. Μπάλλας, 
Σ. Ακριτίδης.

10. Επιτροπή Νέων Πρόεδρος: Α. Φράγκος 
■ Μέλη: Ε. Βατσολάκη, Ν. Δελημπαλτα-
δάκης, Α. Καλιακμάνη, Μ. Κορώνη, Λ. 
Μαμιδάκη, Μ. Καλιφρονάς, Χ. Συρακο-
πούλου.

11. Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων, Χορη-
γιών και Προβολής Πρόεδρος: Δ. Πρωτο-
παπάς ■ Μέλη: Λ. Καραγιαννόπουλος, Δ. 
Καρτάλος, Ε. Κατσίπης, Ι. Λυγινού, K. Μι-
χαλάκου, Ι. Μιχαλοπούλου, Η. Πλακίδα.

12. Επιτροπή Στατιστικής, Μητρώου & 
Αγωνιστικών Δελτίων (ΣΜΑΔ)  Πρόεδρος: 
Π. Κανναβός ■ Μέλη: Ν. Κηπουρός, Κ. 
Κοντομήτρος, Σ. Μαγκλάρας, Γ. Μεσθε-
νέας Ν. Παπαχατζής, Τ. Πουρναράς, Δ. 
Τόγιας, Γ. Χριστοφίλης.

13. Επιτροπή Γυναικών Πρόεδρος: Δ. 
Πρω τοπαπάς ■ Μέλη: Ε. Μαυρίκου, Ι. 
Μηλιτσόπουλος, Κ. Μιχαλάκου, Ι. Μιχα-
λοπούλου, Μ. Μπενιού, Μ. Παπυράκη, Η. 
Πλακίδα.

14. Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 
Πρόεδρος: Α. Φράγκος ■ Μέλη: Λ. Καρα-
γιαννόπουλος, Ε. Κατσίπης, Κ. Κουφο-
παντελής, Σ. Μπομπολάκης, Δ. Πρωτο-
παπάς.

15. Οικονομική Επιτροπή Πρόεδρος: Δ. 
Χαρλαύτης ■ Μέλη: Π. Μαρσώνης, Τ. 
Φράγκος.

Έφοροι Περιφέρειας Β. Ελλάδας: Α. Αθα-
νασιάδης ■ Πελοποννήσου: Α. Τσέβης ■ 
Νήσων Αιγαίου: Δ. Παπαεμμανουήλ ■ Κ. 
Ελλάδας: Δ. Πρωτοπαπάς ■ ΒΔ Ελλάδας: 
Λ. Καραγιαννόπουλος ■ Κρήτης: Κ. Φα-
σουλάκης.

Επιτροπές της ΕΟΜ
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Το ∆.Σ. της ΕΟΜ 
και οι συντάκτες 
του περιοδικού 
εύχονται στους 
αναγνώστες και 
σε όλα τα µέλη του 
αγωνιστικού Μπριτζ 

καλές γιορτές 
& ευτυχισµένο 
το νέο έτος

Λεκανοπέδιο Αττικής, στο Κρυονέρι. Ήδη 
έχουν προγραμματιστεί ή γίνονται ήδη μα-
θήματα. Όσοι θέλουν να μάθουν πρόσθετες 
πληροφορίες για τον εαυτό τους, φίλους ή 
γνωστούς, μπορούν να απευθυνθούν στα 
γραφεία της ΕΟΜ. 

Εκδόθηκε το νέο βιβλίο του Γιάννη 
Μηλιτσόπουλου με τίτλο «Η 

άμυνα στο Μπριτζ». Το βιβλίο αυτό έρχεται 
να καλύψει ένα μεγάλο κενό στην ελληνική 
βιβλιογραφία του Μπριτζ, αφού αναπτύσ-
σει διεξοδικά τον τομέα της άμυνας και της 
αντάμ, δηλαδή τα πιο σκοτεινά σημεία στην 
πορεία του νέου και μέσου παίκτη προς την 
ολοκλήρωσή του. Το βιβλίο απευθύνεται 
σε όλους όσους έχουν τελειώσει τις αρχικές 
σειρές μαθημάτων, φθάνοντας στα υψηλό-
τερα επίπεδα. 

ΙΑ
ΝΟ

ΥΑ
ΡΙ

ΟΣ

2/1 ΟΑΜΚΗ  (Μαραθώνιος)
7-9 ΑΣΑΕ / ΟΑΜ - ΛΕ

14-16 ΑΟΤ - ΑΕΠΜΑ
21-23 Παν. Πρωτ. Ζευγών   (προκριματικός)
28-30 ΑΟΜ

ΦΕ
ΒΡ

ΟΥ
ΑΡ

ΙΟ
Σ 4-6 Παν. Πρωτ. Ζευγών (τελικός)

11-13 Παν. Πρωτ. Μικτών Ομάδων ΑΣΑΕ+ΑΟΜ
18-20 ΟΑΜ
25-27 Παν. Πρωτ. Ομάδων (προκριματικός)

Μ
ΑΡ

ΤΙ
ΟΣ

4-6 ΑΟΜΧ - ΑΕΠΜΑ - ΑΣΑΕ - ΑΟΜ - ΑΟΜΒ  7/3 Καθ. Δευτέρα
11-13 ΟΑΑ
18-20 Παν. Πρωτ. Ομάδων (τελικός) 19/3 Γεν. Συνέλευση
25-27 Φεστιβάλ Καλαμάτας 25/3 Εθνική γιορτή

ΑΠ
ΡΙ

ΛΙ
ΟΣ

1-3
31/3 3&4/4

Παν. Περιφ. Πρωτάθλημα Αττικής 
Rodos Cup

8-10 ΟΑΜΠΕΙ - ΑΣΑΕ
15-17 Παν. Πρωτ.  Ζευγών Swiss
22-24 24/4 Πάσχα

Μ
ΑΪ

ΟΣ

27/4-1/5
1-2 & 5/5

Διεθνές  Φεστιβάλ «Βαλκανικής Φιλίας» Πρωτομαγιά
OAMΡ (Ομάδες)                                                       

6-8 Παν. Πρωτ. Seniors / Παν. Πρωτ. Νέων
11-15 Φεστιβάλ Ανθοκομικής 
20-23 Παν. Πρωτ. Μικτών Ζευγών
27-29
25-29

Παν. Πρωτάθλημα μαθητών περιόδου 2010-2011
Βυζαντινό Φεστιβάλ 

ΙΟ
ΥΝ

ΙΟ
Σ

3-5
2-6 & 9/6

ΠΚΔΑ - ΑΟΜΨ 3-8 Φεστιβάλ Κύπρου
ΟΑΜΡ (Ζεύγη)

10-12 Παν. Περιφ. Πρωτ. Δυτικής Ελλάδας (Κέρκυρα) 
13/6 Αγ. Πνεύματος

17-19 ΑΟΜΨ - ΟΑΜΧΝ 17/6-2/7 Πανευρωπαϊκό ανοικτό πρωτάθλημα
24-26 ΑΟΜΒ (Εκδρομικό) - ΠΟΑΜ                       

ΙΟ
ΥΛ

ΙΟ
Σ

1-3 Παν. Περιφ. Πρωτ. Ανατολικής Ελλάδας (Λέσβος)
8-10 ΟΑΜ (Εκδρομικό) - ΑΟΤ

15-17 ΟΑΜΚΗ (Εκδρομικό) - ΟΑΑ
22-24 ΟΠΑΦ
29-31 ΟΠΑΦ

ΑΥ
ΓΟ

ΥΣ
ΤΟ

Σ 5-7 ΟΠΑΦ - ΟΑΜΚ
12-14
19-21 ΑΟΜΒ (Κύπελλο Λαζόπουλου) - ΟΠΑΦ
26-28 ΑΟΜΨ

ΣΕ
ΠΤ

ΕΜ
ΒΡ

ΙΟ
Σ 2-4

1-5 & 8/9
ΑΟΜΨ - ΟΠΑΦ (Εκδρομικό)
ΟΑΜΡ (Ομάδες)

9-11 ΑΟΜΧ - ΑΟΜΨ ΟΑΜ (Εκδρομικό)
16-18 Φεστιβάλ Πειραιά
23-25 Παν. Πρωτ. Γυναικών

ΟΚ
ΤΩ

ΒΡ
ΙΟ

Σ

30/9-2/10 Παν. Περιφ. Πρωτ. Κεντρικής Ελλάδας (Λάρισα)
7-9 ΟΑΜΠΕΙ - ΟΑΜΚΗ

14-16 Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Ομάδων 15/10 Γεν. Συνέλευση
21-23 ΑΕΠΜΑ - ΟΑΑ
28-30 ΑΟΜΒ (Εκδρομικό) - OAΜΣ 28/10 Εθνική γιορτή

ΝΟ
ΕΜ

ΒΡ
ΙΟ

Σ 4-6 Κύπελλο Ελλάδας                                                                                      
11-13 Παν. Πρωτ. Κατηγοριών (προκριματικός)
18-20 ΟΑΜΚΗ - ΑΟΜΒ - ΑΟΜ
25-27 Παν. Πρωτ. Κατηγοριών (τελικός)

ΔΕ
ΚΕ

Μ
ΒΡ

ΙΟ
Σ

2-4
1 4 & 5/12

ΑΟΤ - ΑΣΑΕ
ΟΑΜΡ (Ζεύγη)

9-11 Παν. Περιφ. Πρωτ. Βορείου Ελλάδας  (Θεσσαλονίκη)
16-18 ΑΟΜ (Εορταστικό)
23-25

30-1/1/12
5

Αγωνιστικό ηµερολόγιο 
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Το πρωτάθλημα ήταν συναρπαστικό σε όλες τις κατηγορίες. 
Πρωταγωνιστές του φετινού πρωταθλήματος στην ενότητα 
1-16 της Α’ Εθνικής Κατηγορίας ήταν ο Αθηναϊκός Όμιλος 

Μπριτζ (ΑΟΜ) και ο Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ Θεσσαλονίκης 
(ΟΑΜΘ). Ο ΟΑΜΘ, ξεκίνησε δυναμικά κερδίζοντας 25-4 τον όμιλο 
της Λάρισας (ΟΑΜΛ) και βρέθηκε στην κορυφή της βαθμολογίας 
από τον πρώτο γύρο, αφήνοντας τον ΑΟΜ στη 4η θέση ο οποίος 
είχε επικρατήσει της ΛΕ με 17-13. Από τον δεύτερο γύρο φάνηκε 
ποιοι θα ήταν οι πρωταγωνιστές του φετινού πρωταθλήματος. 
Ο ΑΟΜ πέρασε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας νικώντας 
τον όμιλο της Κηφισιάς με 20-10, ενώ ο ΟΑΜΘ συνέχισε να είναι 
πρώτος αφού νίκησε με 21-9 τον όμιλο της Πάτρας ΠΟΑΜ. Στον 
τρίτο γύρο ο ΑΟΜ κέρδισε τον ΟΑΜΛ 23-7 και μείωσε τη διαφορά 
στα 5 Vps από τον πρωτοπόρο ΟΑΜΘ που είχε επικρατήσει του 
ομίλου της Φιλοθέης (ΟΠΑΦ) με 19-11. Στον τέταρτο γύρο ο ΑΟΜ 
κερδίζει τον όμιλο της Πάτρας (ΠΟΑΜ) με 20-10 αλλά ο ΟΑΜΘ 
συντρίβει τη ΛΕ με 25-1 και αυξάνει τη διαφορά του από τον δεύ-
τερο ΑΟΜ στο +10. Στον πέμπτο γύρο ο ΟΑΜΘ δεν καταφέρνει 
να κερδίσει τον Αθλητικό Σύλλογο Αιγυπτιωτών Ελλήνων (ΑΣΑΕ) 

Το ∆ιασυλλογικό Πρωτάθληµα Οµάδων ξεκίνησε την Παρασκευή 22 Οκτω-
βρίου και ολοκληρώθηκε τη Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2010 µε µεγάλη επιτυ-
χία. 116 Οµάδες από όλη τη χώρα έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό αγωνι-
ζόµενες στο Ολυµπιακό Στάδιο Βαρέων Αθληµάτων στα Άνω Λιόσια.

∆ιασυλλογικό ∆ιασυλλογικό 
πρωτάθληµαπρωτάθληµα


του Ιγνάτιου Σουβατζή

φέρνοντας ισοπαλία 15-15. Όμως ο ΑΟΜ χάνει 17-13 από τον όμι-
λο της Φιλοθέης (ΟΠΑΦ) και η διαφορά του από τον πρωτοπόρο 
ΟΑΜΘ αυξάνεται στο +12. Ο πρoτελευταίος γύρος θα φέρει αντι-
μέτωπους τους δύο πρωτοπόρους: ΟΑΜΘ εναντίον ΑΟΜ. Ο ΟΑΜΘ 
έχει πάρει διαφορά ασφαλείας 12 Vps από το μεγάλο φαβορί πριν 
την έναρξη του πρωταθλήματος ΑΟΜ και φαίνεται πως μπορεί 
να κατακτήσει το πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας του. Όμως ο 
Αθηναϊκός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και συντρίβει τον ΟΑΜΘ 
με 24-6, καλύπτει τη διαφορά των 12 Vps και περνάει πρώτος. Ο 
τελευταίος γύρος ήταν τυπική διαδικασία όσον αφορά την πρώτη 
θέση άλλωστε ο ΑΟΜ κερδίζει και τον ΑΣΑΕ με 21-9. Έτσι, ο ΑΟΜ 
στέφεται Πρωταθλητής Ελλάδος για 9η φορά. Στο ντέρμπι των δι-
εκδικητών της 2ης θέσης ο ΟΑΜΘ χάνει από τον ΟΑΜΚΗ με 16-14 
αλλά την διατηρεί.
Στη Β’ Εθνική υποβιβάστηκαν η ΛΕ και ο ΟΑΜΛ, ενώ το 2011 οι 
ΟΑΜ και ΟΑΜΠΕΙ θα αγωνίζονται πλέον στη Α’ Εθνική Κατηγορία.
Στην Α’ Εθνική της ενότητας 1-11 μεγάλος νικητής ήταν ο ΟΑΜΚΗ. 
Ο όμιλος της Κηφισιάς κέρδισε το πρωτάθλημα έχοντας 137 Vps 
αφήνοντας πίσω του την ΠΛΗ με 126 Vps και τον ΑΟΜ με 111 Vps.

6
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∆ιασυλλογικό 
πρωτάθληµα


Στην Α’ Εθνική της ενότητας 1-9 πρωταθλητής αναδείχθηκε ο 
ΟΑΜXN που ισοβάθμισε με τον ΟΑΜΠΕΙ αλλά είχε κερδίσει τον 
μεταξύ τους αγώνα. Τρίτος αναδείχθηκε ο ΟΑΜΚΗ. Στην ενότητα 
1-6 της Α’ Εθνικής Kατηγορίας πρωταθλητής στέφθηκε ο όμιλος 
της Μυτιλήνης ΣΛΑΜ με 122 Vps. Τη δεύτερη θέση κατέκτησε ο 
ΟΑΜΧΝ με 111 Vps ενώ την τρίτη ο ΑΟΜ με 107 Vps.
Μετά από 15 χρόνια ο ΑΟΜ πανηγύρισε το δεύτερό του πρωτά-
θλημα στην ενότητα των Γυναικών. Τη δεύτερη θέση κατέκτησε ο 
ΟΠΑΦ ενώ την τρίτη θέση η πολυνίκης ΛΕ.
Ο μεγάλος νικητής στην ενότητα Seniors ήταν ο ΟΑΜΚΗ που κατέ-
κτησε για πρώτη φορά στην ιστορία του το πρωτάθλημα.
Τη δεύτερη θέση κατέκτησε ο περσινός πρωταθλητής ΑΟΜΒ ενώ 
τη τρίτη θέση κατέλαβε ο ΟΠΑΦ.

ΕΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’ ΕΘΝΙΚΗ Β’ ΕΘΝΙΚΗ Γ’ ΕΘΝΙΚΗ

2010

ΟΠΕΝ
ΑΟΜ ΟΑΜ ΑΜΙ
ΟΑΜΘ ΟΑΜΠΕΙ ΑΟΜΒ
ΟΑΜΚΗ ΚΟΑΜ ΡΟΜ

1-11
ΟΑΜΚΗ ΟΑΜΧΝ

 ΠΛΗ ΑΟΜΒ
ΑΟΜ ΚΟΑΜ

1-9
ΟΑΜΧΝ ΟΑΜ ΣΑΜΟΣ
ΟΑΜΠΕΙ ΑΟΜΨ ΟΑΜΛ
ΟΑΜΚΗ ΑΟΜΧ ΑΟΤ

1-6
ΣΛΑΜ ΧΟΜ ΣΑΜΟΣ
ΟΑΜΧΝ ΟΠΑΦ ΟΑΜΡ
ΑΟΜ ΟΑΜ ΟΑΜΚ

ΓΥΝΑΙΚΩΝ SENIORS ΜΑΘΗΤΩΝ
ΑΟΜ ΟΑΜΚΗ ΑΟΜΨ

ΟΠΑΦ ΑΟΜΒ ΑΟΜ
ΛΕ ΟΠΑΦ ΣΑΜΟΣ

 Τέλος στη κατηγορία των 
Μαθητών ο ΑΟΜΨ ήταν ο 
μεγάλος νικητής. Τη δεύτερη 
θέση κατέκτησε ο ΑΟΜ ενώ 
τη τρίτη θέση ο όμιλος της 
Σάμου «ΣΑΜΙΟΣ»
Συνολικά, σε όλες τις κατη-
γορίες, από 2 νίκες είχαν οι 
ΑΟΜ, ΟΑΜ, ΟΑΜΚΗ, ΟΑΜΧΝ 
και ΣΑΜΟΣ και από μια τα 

Σωματεία ΑΜΙ, ΣΛΑΜ, ΧΟΜ, ΑΟΜΨ. Οι τρεις πρώτες ομάδες ανά 
ενότητα και κατηγορία:

ΟΑΜΠΕΙ. Πρώτη νίκη σε ισοβαθμία στο 1-9, Α΄ Εθνική. ΟΑΜ. Πρώτη νίκη Β΄ Εθνική, Όπεν.

ΑΟΜ.
Πρώτη νίκη 
στις γυναίκες.

ΑΟΜ.
Πρωταθλήτρια, Όπεν,
Α΄ Εθνική.

ΟΑΜΚΗ.
Πρωταθλήτρια 1-11,
Α΄ Εθνική.
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Με μεγάλη επιτυχία έγινε, για 8η συ-
νεχόμενη φορά, το Φεστιβάλ Πει-

ραιά που ήταν αφιερωμένο στη μνήμη του 
πρώην πρωθυπουργού Γεωργίου Ράλλη, 
του ανθρώπου που ανέπτυξε και στήριξε 
αυτή την διοργάνωση, όπως και γενικά το 
αγωνιστικό Μπριτζ. 
Το Φεστιβάλ έγινε φέτος για πρώτη φορά 
στον πολυχώρο ΑΠΟΛΛΩΝ της Νομαρχίας 
Πειραιά με την στήριξη της Νομαρχίας 
Πειραιά και υπό την αιγίδα της ΕΟΜ.
Ο αγώνας ήταν συνδιοργάνωση των Σω-
ματείων ΟΑΜ Πειραιά, και Αθηναϊκού 
ΟΜ και έγινε από 16 έως 19 Σεπτεμβρίου 
2010. Διεξάχθηκαν αγώνες Ζευγών και 
Ομάδων σε δύο ημερίδες ο καθένας.

1-16

1

Ζώτος Λ.

112,50
Καραμανλής Φ.
Βρούστης Β.
Σαπουνάκης Α.

2

Παναγάκη Μ.

102,00
Συρακοπούλου Χ.
Στελλάκη Ν.
Κανναβός Π.
Καλλιφρονάς Μ.

3

Μιχαλάκου Κ.

101,00
Αρσλάνογλου Μ.
Διαμαντίδης Ν.
Δοξαστάκης Γ.
Νικητόπουλος Γ.

1-9

1

Στραιτούρης Κ.

120,00
Στραιτούρης Σ.
Λαγάνης Σ.
Λαγάνης Ι.

2

Θειακάκης Ι.

118,00
Σάντη Π.
Λαλιώτης Γ.
Καραταράκης Μ.

3

Κουρογένη Α.

104,50
Φαραντάτος Α.
Λιόσης Γ.
Ρομποτή Κ.

1-6

1

Ράπτης Ι.

118,00
Κασκαμπά Κ.
Ρανιός Δ.
Κανελλοπούλου Β.

2

Γεωργίεβιτς Α.

105,00
Σκουληκάρης Δ.
Κάτσικας Α.
Στεφανόπουλος Κ.
Ωρολογάς Μ.

3

Άστρας Δ.

98,00
Σκούρα Ν.
Πρωτοπαπάς Β.
Πρωτόπαπάς Π.

ΦεστιβάλΦεστιβάλ  ΠειραιάΠειραιά  
 Στον αγώνα Ζευγών, στην κατηγορία όπεν, 

συμμετείχαν τα περισσότερα, 43 ζεύγη. 
Από 23 ζεύγη συμμετείχαν σε κάθε μια 
από τις κατηγορίες 1-9 και 1-6. 
Τα έξη πρώτα ζεύγη της τελικής κατάτα-
ξης ανά κατηγορίας:

1-16

1 Κυριακίδου Α. - 
Μεσθενέας Γ. 59,31

2 Μπάκας Κ. - 
Παντελής Σ. 58,27

3 Δελημπαλταδάκης Ν. - 
Κοντομήτρος Κ. 57,80

4 Λαδόπουλος Λ. - 
Κανναβός Π. 56,48

5 Μιχαλάκου Κ. - 
Δοξιάδη Α. 55,86

6 Βελώνη Α. - 
Παπακονδύλης Ι. 55,42

1-9

1 Λυμπέρης Κ - 
Γεωργίου Γ 62,17

2 Βουλγαρίδης Β - 
Αλευρίτης Π 58,85

3 Ράντου Σ - Πάντελος Ι 57,67
4 Γκικάκη Α - Τσιριγώτη Σ 56,38
5 Λύτρα Α - Τσιφουτίδη Β 54,92
6 Μακρή Ε - Λαγάνης Σ 53,19

1-6
1 Άστρας Δ. - Σκούρα Ν. 60,11

2 Νικολαΐδης Π. - 
Νανόπουλος Α. 56,33

3 Ωρολογάς Μ. - 
Στεφανόπουλος Κ. 55,42

4 Ντόβα Ι. - 
Μαστρογιάννης Κ. 55,21

5 Γεωργίεβιτς Α. - 
Λεβέντης Ι. 54,85

6 Κοκκαλίδου Φ. - 
Βαλέντη Μ. 53,67

Στον αγώνα ομάδων μεγαλύτερη συμμε-
τοχή με 19 ομάδες είχε η κατηγορία 1-9. 
13 ομάδες συμμετείχαν στην κατηγορία 
όπεν και 10 στην 1-6. 
Οι 3 πρώτες ομάδες της τελικής κατάτα-
ξης ανά κατηγορία:
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Φεστιβάλ Πειραιά 


Τις ημερομηνίες του πρωταθλήματος 3 
ζεύγη των δυο εθνικών ομάδων Γυναικών 
συμμετείχαν κατόπιν πρόσκλησης των 
διοργανωτών (η ΕΟΜ κάλυψε τα αερο-
πορικά εισιτήρια) και απόφασης του Δ.Σ. 
της ΕΟΜ, στο Φεστιβάλ Ελληνο-τουρκικής 
Φιλίας που έγινε στο Τσεσμέ της Τουρκίας. 
Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την έγγραφη 
διαμαρτυρία και, τελικά, μη συμμετοχή 
και άλλων αθλητριών στην κατηγορία 1-
16. Άλλες αθλήτριες επίσης προτίμησαν 
την εκδρομή στη Τουρκία τις ημερομηνίες 
αυτές. 
Οι αποχές αυτές επηρέασαν κυρίως την 
κατηγορία 1-16 όπου τελικά συμμετεί-
χαν 10 ζεύγη 8 λιγότερα από πέρυσι. Τις 
πρώτες δύο ημερίδες του αγώνα 1-16 
κέρδισε καθαρά το ζεύγος Ελένη Καρατζά 
- Ευθυμία Μπίκα γεγονός που τις οδήγησε 
και στη κατάκτηση του πρωταθλήματος 
Γυναικών 2010 και μάλιστα με σημαντική 
διαφορά. Δεύτερες, σε απόσταση από τις 
τρίτες οι Ράνια Νίκα - Όλγα Λιανού που 
κέρδισαν και την τρίτη ημερίδα. Την τρι-
άδα των «μεταλλίων» συμπλήρωσαν οι 
Βασιλική Νίκα - Μαρία Παπυράκη. 

Τα έξι πρώτα ζεύγη:

1-16

1 Μπίκα Ε. - 
Καρατζά Ε. 164,00

2 Νίκα Ρ. -
Λιανού Ο. 154,00

3 Παπυράκη Μ.
- Νίκα Β. 140,00

4 Πολίτου Α. - 
Κοτρωνάρου Α. 137,00

5 Λεβέντη Χ. - 
Σάλεμ Ν. 136,00

6 Σταθακοπούλου Ρ. 
- Κατσαρέλη Ε. 130,00

Στην κατηγορία 1-9 συμμετείχαν 15 ζεύ-
γη, ένα περισσότερο από πέρυσι. Το πρω-
τάθλημα κατέκτησαν «δια περιπάτου» οι 
Μαριλένα Μπομπολάκη - Σοφία Χαρα-
λαμπίδου αφού κέρδισαν τις δυο πρώτες 
ημερίδες και τερμάτισαν με 40 βαθμούς 
διαφορά από τους επόμενους. Η μεγάλη 
μάχη έγινε για τη δεύτερη θέση η οποία 
κρίθηκε στο νήμα καθώς οι Δ. Κολλιοπού-
λου - Ε. Λούντζη τερμάτισαν 0,5 βαθμό 
μπροστά από τις τρίτες Ν. Αντανασιώτη 
- Λ. Αντανασιώτη. Εξάλλου την τρίτη 
ημερίδα των αγώνων επικράτησαν οι Α. 
Γαλανοπούλου - Α. Χαρλαύτη. 

1-9

1 Μπομπολάκη Μ - 
Χαραλαμπίδου Σ. 266,00

2 Κολλιοπούλου Δ - 
Λούντζη Ε 226,00

3 Αντανασιώτη Ν - 
Αντανασιώτη Λ 225,50

4 Γαλανοπούλου Α - 
Χαρλαύτη Α 223,00

5 Θεοδώρου Β - Σάντη Π 221,50

6 Ρομποτή Κ - 
Παπακωνσταντίνου Ν 220,74

Πανελλήνιο  
Πρωτάθληµα  
Γυναικών Γυναικών 

Το πρωτάθλημα Γυναικών φέτος διεξάχθηκε από 24 έως 26 Σεπτεμβρίου 
στα εντευκτήρια του ΑΟΜ χωρισμένο σε δυο ενότητες κατηγοριών: 1-16 

και 1-9. Και οι δυο αγώνες έγιναν σε τρεις ημερίδες με σύστημα βαθμολογίας 
imp’s εναντίον του μέσου όρου.

Ε. Καρατζά - Ε. Μπίκα. 
Πρωταθλήτριες 
Γυναικών 2010. 

Μ. Μπομπολάκη.
Νικήτρια στο 1-9.

9
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Το αλέρτ υπέρ του αντιπάλου
Τώρα τελευταία, για κάποιον περίεργο 
λόγο, πολλοί παίκτες κάνουν πολλές πα-
ρανοήσεις και κυκλοφορούν διάφορες 
δικές τους εκδοχές για το ποια σύμβαση 
πρέπει να αλερτάρεται και ποια όχι, με 
αποτέλεσμα να δημιουργούνται παρεξη-
γήσεις και σύγχιση όχι μόνο μεταξύ των 
παικτών αλλά ακόμα και μεταξύ μερικών 
διαιτητών.
Βέβαια, στις πιο πρόσφατες επετηρίδες 
της ΕΟΜ (http://www.hellasbridge.org/
archia), είναι γραμμένο ξεκάθαρα τι ισχύει 
με τις διάφορες συμβάσεις και συστήμα-
τα και κυρίως ποιες δηλώσεις πρέπει να 
αλερτάρονται και ποιες όχι, όπως και σε 
ποια ακριβώς χρονική στιγμή πρέπει να 
γίνεται το αλέρτ. Πλην όμως, επειδή δεν 
εμπεριέχεται και το σκεπτικό των Κανο-
νισμών, βάσει των οποίων προκύπτει το τι 
πρέπει να αλερτάρεται και τι όχι, δεν είναι 
εύκολο για τον μέσο παίκτη να θυμάται 
όλες τις σχετικές ρυθμίσεις.
Θα εξηγήσουμε παρακάτω το σκεπτικό ή, 
αν θέλετε, το “πνεύμα του Νόμου”.

Η φιλοσοφία του αλέρτ
Η βασική αρχή που διέπει το όλο θέμα και 
που πρέπει να έχει βάλει καλά στο μυα-
λό του ο αναγνώστης, είναι ότι το αλέρτ 
πρέπει να γίνεται πάντα προς όφελος των 
αντιπάλων. 
Ας αναλύσουμε λίγο την βασική αρχή. 
Ένα αλέρτ σε καμία περίπτωση δεν πρέπει 
να χρησιμοποιείται για να “ξυπνήσει” ένας 
παίκτης τον συμπαίκτη του. Για παράδειγ-
μα, ένα άμεσο αλέρτ σε μια ερώτηση άσων 
4ΧΑ δεν γεννάει κανένα όφελος για τους 
αμυνόμενους (αφού μπορούν να ρωτή-
σουν και αργότερα, όποτε έρχεται η σειρά 
τους). Τουναντίον, για τον ερωτώμενο που 
αλερτάρει, είναι φανερό ότι αλερτάροντας 
δεν προτίθεται να δώσει την κλασική απά-
ντηση άσων, αλλά κάποια συμβατική μορ-

φή της (π.χ. 14-30). Συνεπώς, παραβιάζε-
ται η βασική αρχή που προαναφέρθηκε.
Ένα αλέρτ πρέπει να γίνεται αμέσως, εάν 
πρέπει να προειδοποιηθούν οι αντίπαλοι 
προκειμένου ενδεχομένως να προβούν 
σε κάποια αγορά. Για παράδειγμα, εάν ένα 
ζευγάρι παίζει το πήδημα σε νέο χρώμα 
του απαντώντα αδύνατο (π.χ. 1& πάσο 
2#), πρέπει ο ανοίξας να αλερτάρει αμέ-
σως γιατί αλλιώς, ο αντίπαλος που έχει 
σειρά, νομίζοντας ότι το 2# είναι φόρ-
σινγκ, μπορεί να φοβηθεί να αγοράσει με 
ένα μέτριο χέρι. Παράλληλα, ο άξονας των 
αγοραστών δεν έχει να ωφεληθεί τίποτα 
από το αλέρτ, επομένως αποτελεί έναν 
πρόσθετο λόγο υπέρ του αλέρτ.

Αλέρτ και κοντρ
Ας δούμε τώρα τι συμβαίνει με μια ειδική 
περίπτωση που αφορά μια από τις συ-
χνότερες δηλώσεις του παίκτη, που είναι 
το κοντρ. Μάλιστα, επειδή τα τελευταία 
χρόνια πολλοί παίκτες, έχουν προσδώσει 
στο αγοραστικό τους σύστημα διάφορες 
έννοιες για το κοντρ (π.χ. τράνσφερ για 
ρεκόντρ, support, διχρωμίες κ.λπ.), έχει 
γίνει της... μόδας η συζήτηση για το αν και 
σε ποιες περιπτώσεις θα έπρεπε να αλερ-
τάρεται το κοντρ. 
Για παράδειγμα, πολλοί παίζουν την επα-
ναδήλωση κοντρ του ανοίξαντος πάνω σε 
παρεμβολή σε χρώμα του δεξιά τους ως 
3φυλλη βοήθεια στο χρώμα που αγόρασε 
ο απαντών (π.χ. 1^ πάσο 1$ 1#, Χ). 
Αυτή η σύμβαση λέγεται κοντρ support. 
Ο αντίπαλος του ανοίξαντα, εάν δεν ει-
δοποιηθεί, δεν θα καταλάβει τι ακριβώς 
σημαίνει το κοντρ και θα υποθέσει ότι 
είναι ένα κλασικό κοντρ επίδειξης δυνά-
μεως. Από την άλλη πλευρά, εάν το κοντρ 
αλερταριστεί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος 
το αλέρτ να “ξυπνήσει” τον συμπαίκτη. 
Και ένα ακόμη παράδειγμα: στη σύμβαση 
Woolsey, μετά από άνοιγμα 1ΧΑ του αντι-

πάλου, το κοντρ σημαίνει ότι ο κοντράρων 
έχει τουλάχιστον 5φυλλο μινέρ και 4φυλ-
λο μαζέρ. Το πρόβλημα και εδώ είναι ότι 
εάν δεν ειδοποιηθεί ο απαντών δεν θα κα-
ταλάβει τι ακριβώς σημαίνει το κοντρ και 
θα υποθέσει ότι είναι ένα κλασικό κοντρ 
τιμωρίας. Και από την άλλη πλευρά, όπως 
και παραπάνω, ενδεχόμενο αλέρτ μπορεί 
να “ξυπνήσει” τον συμπαίκτη του αλερτά-
ροντος. 
Πώς λοιπόν αντιμετωπίζεται το θέμα του 
κοντρ; Απλά, θεωρείται εξ αρχής ότι δεν 
υπάρχει καμία συμβατική έννοια της δή-
λωσης κοντρ. Δηλαδή, θεωρείται ότι όλα 
τα κοντρ είναι φυσικές δηλώσεις, αλλά χω-
ρίς καμία απολύτως έννοια. Άρα, δεν πρέ-
πει να αλερτάρονται. Μήπως όμως αυτό 
επιφέρει ζημιά σε βάρος των αντιπάλων; 
Όχι, αφού ο αντίπαλος μπορεί να ρωτήσει 
τον συμπαίκτη του κοντράροντος τι ακρι-
βώς σημαίνει το κοντρ.

Αλέρτ και παραβάν
Εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε ότι τα πα ρα-
πάνω ισχύουν όταν δεν υπάρχουν παραβάν. 
Εάν υπάρχουν παραβάν, πρέπει να αλερ-
τάρονται όλες οι συμβατικές δηλώσεις, 
αφού δεν υπάρχει περίπτωση ένα αλέρτ 
να αποβεί προς όφελος του άξονα που κο-
ντράρει, δεδομένου ότι οι παίκτες τού εν 
λόγω άξονα δεν έχουν καμία επικοινωνία 
μεταξύ τους.

Και λίγες... νομικές γνώσεις γύρω από τα 
αλέρτ. Ο νομοθέτης του μπριτζ που είναι 
η Παγκόσμια Ομοσπονδία Μπριτζ, παρα-
χωρεί την διαχείριση του αλέρτ στην 
Ομοσπονδία του κάθε κράτους-μέλους. 
Παράλληλα, έχει η ίδια τους δικούς της 
κανόνες που εφαρμόζονται στα Παγκό-
σμια ή και διεθνή πρωταθλήματα. Η Ελ-
ληνική Ομοσπονδία Μπριτζ υιοθέτησε 
για τα πρωταθλήματά της προ 13 ετών το 
αμερικάνικο μοντέλο, προς το οποίο τελι-
κά σύγκλινε αργότερα και η Παγκόσμια. 
Για όποιον ενδιαφέρεται για περισσότερα, 
ας επισκεφθεί το σχετικό σάιτ της στην 
διεύθυνση: 

http://www.worldbridge.org/
departments/systems/alerts.asp

Εκεί θα διαπιστώσει ο αναγνώστης ότι και 
η Παγκόσμια Ομοσπονδία απαγορεύει το 
αλέρτ σε κοντρ του συμπαίκτη.

Θέματα
κανονισμών

Γιάννης Μηλιτσόπουλος
Ε θ ν ι κ ό ς  Δ ι α ι τ η τ ή ς  Ε Ο Μ
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60
Άμυνα για

Γιώργος Ρούσσος

Κάθε φορά που παίζουμε κρατάμε «άχρηστα χαρτιά». Idle card τα λένε οι 
Αγγλόφωνοι. Όμως για τους μεγάλους πρωταθλητές δεν υπάρχουν άχρη-
στα χαρτιά, χαρτιά χωρίς σημασία.

Καθισμένος στην θέση της Δύσης βλέπεις 
τον σύντροφο να ανοίγει τις αγορές με 
1^.
Πασάρεις βέβαια το κοντρ του Νότου που 
στο 1XA του συντρόφου του δηλώνει την 
μανς με 3XA.
Ευχάριστη έκπληξη, ο σύντροφος επιτί-
θεται με το #2 και κατεβαίνει ο μορ:

 
 
 

Σ’ αυτή την αγοραστική φάση το 1XA 
του Β υποδηλώνει 6-10π. Με 10-11 και 
δυο κρατήματα μπορεί να προτείνει με 
2XA. Προφανώς ο Ν με 3XA αντί του 2XA 
οβερμπιντάρει, είτε γιατί στην προηγού-
μενη διανομή πήγε σλεμ και έπεσε είτε 
γιατί εκτίμησε πως οι Ασσονταμάδες 
του πίσω από το άνοιγμα αξίζουν κάτι 
περισσό τερ ο.
Ο εκτελεστής ακολουθεί με μικρό από τον 
μορ. Πιάνεις τον βαλέ σου και προφανώς 

γυρίζεις το ^10 που ο Β σκεπάζει με τον 
Κ για τον Α του συντρόφου. Η #Q μπαίνει 
στο τραπέζι και σκεπάζεται με τον Κ για 
τον Α σου.
Τι γυρίζεις;
Κοιτάζεις την φάτσα του εκτελεστή. Σου 
μοιάζει για τύπος που από KJ432 στα 
καρά θα σκέπαζε το 10άρι σου με τον Κ;
Μάλλον όχι και δεν σκοπεύεις να τον 
φέρεις στο χέρι. Κλείνεις τα μάτια και 
ξαναγυρίζεις πίκα. Το πέτυχες. Ο εκτε-
λεστής ξο φλάει  καρό και ο σύντροφος 
πιάνει το 10άρι του και ξαναπαίζει πίκα 
καρφώνοντας τον εκτελεστή στο μόρτο 
με το 9άρι.
Τι ξοφλάς; Κρατάς εννέα «άχρηστα» 
χαρτιά. Ποιο απ’ όλα ξοφλάς στον 4ο 
γύρο πίκα;
Κατ’ αρχήν συνειδητοποιείς ότι το συμ-
βόλαιο είναι βγαλμένο; Ο εκτελεστής δεν 
έχει 6φυλλο καρό, θα έμενε στην κόντρα. 
Κατά πάσα πιθανότητα δεν έχει και 4φυλ-
λο κούπα. Άρα ο σύντροφος έχει 4φυλλο 
πίκα και 8 χαρτιά στα κόκκινα. Το σόλο 
σπαθί του είναι ο Κ!!!!! για να έχει άνοιγμα 
πρώτης θέσεως.
Η μόνη σου ελπίδα είναι ότι ο εκτελεστής 
δεν ξέρει ότι ο Άσος είναι 5φυλλος στα 
καρά, οπότε με τέσσερα καρά η κατανομή 
του μπορεί να είναι οποιαδήποτε και αν 
τραβήξει τον λάθος Άσο θα πάει δυο μέσα 
αντί για μια.
Τα τέσσερα χέρια ήταν:

πρωταθλητές

Αν ξοφλήσεις σπαθί ή κούπα ασφαλώς 
δεν χαλάς από 4φυλλο. Ήρθε η σειρά 
του εκτελεστή να σε κόψει στην φάτσα. 
Χαλάς κούπα ή σπαθί για να νομίσει πως 
είσαι 5φυλλος, άρα ξερός ο Κ ή έχεις 
πράγματι 5φυλλο και μπλοφάρεις;
Όσο και αν είσαι poker face ξόφλησε 
καλύτερα το καρό σου, προσποιούμενος 
πως είσαι 4-4 στα στρογγυλά χρώματα 
και άσε τον εκτελεστή να ψήνεται.
Κατά πάσα πιθανότητα θα τραβήξει τον 
$Α που του εξασφαλίζει ανεβάσματα για 
την εμπάς στα σπαθιά και το μια μέσα.

# 85
$ J109
^ KQJ32
& 1065

# AJ4
$ 873
^ 105
& 98742

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# Q1072
$ K65
^ A9864
& K

# K963
$ AQ42
^ 7
& AQJ3

# AJ4
$ 873
^ 105
& 98742

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# K963
$ AQ42
^ 7
& AQJ3
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Πολλές φορές, στην προ-
σπάθειά της να θολώσει τα 
νερά για τον εκτελεστή, η 
άμυνα ξελιμάρει αντί να κά-
νει overruff  (το παίξιμο αυτό 
είναι περισσότερο θέμα 
τεχνικής, άπτεται όμως και 
του falsecarding). Ας δούμε 
μια διανομή:

 

Ο άξονας Βορρά-Νότου παίζει δύο πίκες, 
ενώ η Ανατολή παρεμβλήθηκε στις κού-
πες. Η Δύση βγήκε κούπα και στον τρίτο 
γύρο ο Νότος έκοψε με το δέκα πίκα. 
Φυσικά, αν η Δύση συρκουπάρει, ο εκτε-
λεστής δεν θα έχει κανένα πρόβλημα στην 
συνέχεια να πάρει τα ατού και να δώσει 
τον άσσο καρό, βγάζοντας το συμβόλαιό 
του. Για να δημιουργήσει οποιαδήποτε 
δυσκολία στον εκτελεστή, το πρώτο βήμα 
για την Δύση είναι να αφήσει να κερδίσει 
το δέκα πίκα, ξελιμάροντας σπαθί. Τώρα 
το λογικό πλάνο για τον Νότο είναι να κά-
νει την εμπάσα της ντάμας ατού (που θα 
χάσει) και στη συνέχεια να μαντέψει ποιο 
ατού να παίξει από το χέρι του όταν ξανα-

Υποχρεωτικά και μη
falsecarding Γιώργος Κλείτσας

[email: llurk@hol.gr]

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

παίξει μικρή πίκα από τον μορ - αν βάλει 
το οκτώ θα δώσει τρείς από ατού και θα 
μπει μέσα. 
Προτού εγκαταλείψουμε την ενότητα 
“Παίζοντας με τους φόβους και τις ελπί-
δες του εκτελεστή”, θα δούμε δύο ακόμη 
παραδείγματα που ένας αμυνόμενος κρα-
τώντας δίφυλλο KJ σε ένα χρώμα, παίζει 
τον ρήγα ή τον βαλέ σαν να ήταν σίνγκλε-
τον, επιτρέποντας έναν εναλλακτικό τρό-
πο παιξίματος στον εκτελεστή, ο οποίος 
χάνει.

 

Στο συμβόλαιο τέσσερις πίκες του Νότου, 
η Δύση επιτίθεται στα καρά και ο εκτελε-
στής κόβει τον τρίτο γύρο. Παρατηρώντας 
ότι έχει μόνο ένα κατέβασμα στον μορ 
(τον άσσο κούπα), σκέφτεται ότι δεν μπο-
ρεί αν κάνει και τις δύο εμπάσες (στα ατού 
και στα σπαθιά) και βλέπει (σωστά) ότι η 
εμπάσα σπαθί προσφέρει τις καλύτερες 
πιθανότητες.
Προηγουμένως όμως πρέπει να παίξει 
ατού και ο καλύτερος τρόπος για να απο-
φύγει να δώσει εκεί δύο λεβέ (πράγμα, 
που θα καταδίκαζε το συμβόλαιο), είναι 
να παίξει άσσο ατού και ατού, κερδίζοντας 
σε όλες τις κατανομές 2-2 αλλά και στις 
κατανομές 3-1 με ξερό ονέρ οπουδήποτε. 
Όταν όμως παίζει τον άσσο πίκα, η Δύση 

παίζει τον ρήγα (εξαιρετικό falsecard που 
χάνει μόνο στην απίθανη περίπτωση που 
ο Νότος έχει οκτώ ατού και άνω).
Τώρα (αν πιστέψει την Δύση ότι ο ρήγας 
ατού είναι ξερός), ο Νότος έχει έναν εναλ-
λακτικό τρόπο εκτέλεσης, που φαίνεται 
ελκυστικός: να κατεβεί στον μορ με τον 
άσσο κούπα και να κάνει την εμπάσα του 
υποθετικού βαλέ ατού στην Ανατολή. 
Στην περίπτωση αυτή το συμβόλαιο θα 
μπει μέσα, αφού η Δύση, παίρνοντας τον 
βαλέ πίκα, θα γυρίσει οτιδήποτε άλλο 
εκτός από σπαθί και, μην έχοντας δεύτερο 
κατέβασμα στον μορ, ο Νότος θα δώσει 
και τον ρήγα σπαθί. 

 

Ο Νότος εκτελεί τρία χωρίς ατού και η 
Δύση βγαίνει το τέσσερα κούπα στην 
παρεμβολή της Ανατολής για το οκτώ 
της Ανατολής και τον ρήγα του Νότου. Ο 
εκτελεστής εμπασάρει την ντάμα καρό, η 
οποία κερδίζει (η Ανατολή πολύ έξυπνα, 
αφήνει να πέσει ο βαλές)!. Ο βαλές μοιάζει 
με σίνγκλετον, έτσι ο εκτελεστής έρχεται 
στο χέρι του με το τελευταίο κράτημά του 
στο χρώμα των αντιπάλων, τον άσσο κού-
πα, και ξανακάνει εμπάσα καρό με αποτέ-
λεσμα δύο μέσα.
Στην επόμενη ενότητά μας, που θα μπο-
ρούσε να έχει τίτλο “Κάνοντας την ζωή 

# J4
$ 632
^ AQ10987
& AQ

# 98765
$ 1074
^ 65
& 432

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# AK2
$ QJ985
^ KJ
& K65

# Q103
$ AK
^ 432
& J10987

# 54
$ J96
^ KJ85
& AK65

# Q9
$ 32
^ A10976
& 10432

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# A32
$ AKQ1054
^ 43
& 97

# KJ10876
$ 87
^ Q2
& QJ8

# 32
$ AQ1043
^ 864
& J105

# KJ
$ J965
^ AK107
& 976

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 65
$ K87
^ QJ95
& K432

# AQ109874
$ 2
^ 32
& AQ8
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δύσκολη στον εκτελεστή” (η αγγλική 
φράση “Make declarer work a little 
harder” σε ελεύθερη μετάφραση), 
επιστρέφουμε στα υποχρεωτικά 
(mandatory) falsecards: Ένα ή (σπα-
νιότερα) περισσότερα φύλλα (τα 
οποία δεν ζημιώνουν την άμυνα) 
μπορεί να προβληματίσουν τον εκτε-
λεστή και να τον οδηγήσουν σε παί-
ξιμο που γενικά μειώ νει τις συνολικές 
πιθανότητές του.

 

Στην κλασική αυτή περίπτωση, ο 
εκτελεστής παίζει τον άσσο και μικρό 
στον βαλέ. Αν η Ανατολή παίξει το 
δέκα στην δεύτερη λεβέ, ο εκτελεστής 
μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα ανέβα-
σμα στο χέρι του –που μπορεί να τον 
ωφελούσε με κάποιον άλλο τρόπο 
στην συνέχεια της εκτέλεσης– προ-
κειμένου να ξανακάνει την εμπάσα 
ενα ντίον της υποτιθέμενης τετράφυλ-
λης ντάμας στα αριστερά του. 

 

Το σωστό παίξιμο του εκτελεστή με 
αυτόν τον συνδυασμό είναι άσσος και 
μικρό προς την ντάμα. Αν η Ανατολή 
στην ντάμα παίξει τον βαλέ, ο εκτελε-
στής μπορεί να υποθέσει ότι η κατα-
νομή του χρώματος είναι όπως στο 
παρακάτω διάγραμμα, με αποτέλεσμα 
είτε να το εγκαταλείψει, είτε να σπα-
ταλήσει ένα ανέβασμα στο χέρι του.

KJ93

Q84 Δ 
Β

 
Ν

 Α 1062

A75

Q1074

K82 Δ 
Β

 
Ν

 Α J93

A65

Q1074

K982 Δ 
Β

 
Ν

 Α J3

A65

Αντάμ #4
Σκεπάστε τα πιο κάτω, κάντε πλάνο εκτέ-
λεσης και εξηγήστε το. Το πρώτο πράγμα 
που κάνουμε σε συμβόλαιο ΧΑ είναι να 
μετρήσουμε πόσες λεβέ μπορούμε να κά-
νουμε προτού μας σταματήσουν οι αμυνό-
μενοι. Εδώ έχουμε τρεις πίκες, μια καρό 
και μια σπαθί. Το δεύτερο που πρέπει να 
κάνουμε είναι να εξετάσουμε προσεκτικά 
τη διανομή για να βρούμε από πού πρέπει 
να ξεκινήσουμε για να κάνουμε τις λεβέ 
που μας χρειάζονται. Εδώ τέσσερις.
Από πίκα δεν υπάρχει άλλη λεβέ. Τα σπα-
θιά προφανώς δεν πρέπει να τα πειράξου-
με, ώστε μένουν οι κούπες και τα καρά. 
Στα καρά μπορούμε να κάνουμε 5 λεβέ αν 
ο Ρήγας είναι στη Δύση το πολύ τρίφυλλος. 
Και 4 λεβέ αν είναι 4φυλλος όπως και αν 
είναι στην Ανατολή. Στις κούπες χάνουμε 
τον $Α και αν είναι μοιρασμένες 3-3 θα 
κάνουμε 4 λεβέ, αν όχι τότε μόνο 2 γιατί 
για να κάνουμε 3 λεβέ πρέπει να χάσουμε 
το χέρι 2 φορές, οπότε οι αμυνόμενοι, αν 
δεν κοιμούνται, θα προλάβουν να κάνουν 
τουλάχιστον 3 σπαθιά.
Με ποιο χρώμα θα ξεκινήσετε; Κούπες ή 
καρό και γιατί; Προτού αποφασίσετε με 
ποιο χρώμα θα ξεκινήσετε υπάρχει και 
ένα άλλο βασικό στοιχείο που πρέπει να 
μελετήσετε, όχι μόνο εδώ ή στα ΧΑ, αλλά 
σε όλες ανεξαιρέτως τις διανομές που 
εκτελείτε. Αυτό είναι μήπως χάνοντας το 

χέρι 2 φορές θα προλάβουν οι αντίπαλοι 
να μετράρουν το χρώμα της αντάμ ή ένα 
άλλο χρώμα που φαίνεται πιο προσοδο-
φόρο. Υπάρχει στη διανομή μας αυτός 
ο θανάσιμος κίνδυνος; Ασφαλώς (γιατί 
αλλιώς να σας παιδεύω;). Αυτός είναι ότι 
όποιος αμυνόμενος πάρει την πρώτη λεβέ 
της άμυνας μπορεί να δει ότι το μόνο χρώ-
μα που παρουσιάζει πιθανότητες επιτυχί-
ας είναι τα σπαθιά και αντί να γυρίσει στο 
χρώμα της αντάμ, που δε φαίνεται να έχει 
καλό μέλλον, να παίξει σπαθί. Πώς μπο-
ρείτε να αποφύγετε αυτή την εξέλιξη; Το 
βρήκατε; Ένας μόνο τρόπος υπάρχει και 
πρέπει, αφού αναλύσετε όλη την εκτέλε-
ση, να προσπαθήσετε να παραπλανήσετε 
την άμυνα, ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΑΜ, ότι οι πίκες 
σας είναι κοντές και αυτό είναι το χρώμα 
που πρέπει να συνεχίσουν όταν πιάσουν 
χέρι, αντί να γυρίσουν στα σπαθιά.
ΠΩΣ; Παίξτε τον #J και σκεπάστε τον με 
τον #Κ (όχι τον #Α). Αν είστε Ανατολή ή 
Δύση και πάρετε ή τον $Α ή τον ^Κ τι θα 
κάνετε; Δεν μοιάζει ότι οι πίκες του Νότου 
είναι μόνο δύο; Δεν θα παίξετε πίκα; Αν 
παίξετε σπαθί, την άλλη φορά που θα παί-
ζουμε στον ίδιο όμιλο θα προσπαθήσω να 
τοποθετηθώ στον ίδιο άξονα με σας για να 
μη σας έχω αντίπαλο. Τώρα μένει να απο-
φασίσετε ποιο χρώμα θα παίξετε μετά τον 
#Κ. Κούπα!!!! Μα ασφαλώς λιμή κούπα 
προς την Ντάμα. Γ   ια τί; Διότι: α. - Αν κανείς 
δεν πάρει την $Q με τον $Α, έχετε τώρα 
6 λεβέ και θέλετε άλλες τρεις. Παίζετε λοι-
πόν καρό προς τον Βαλέ και κάνετε οπωσ-
δήποτε τις 3 λεβέ που σας λείπουν. Β. - Αν 
η Δύση πάρει το λιμό σας κούπα κάνετε 
άλλες 3 ή 4 λεβέ από κούπα και γ. - Αν η 
Ανατολή πάρει τον $Α και οι κούπες είναι 
3-3 πάλι έχετε τις 4 λεβέ που θέλετε. Αν 
όμως ξεκινήσετε με καρό και πάρει η Ανα-
τολή τον ^Κ και γυρίσει σπαθί, ΜΙΑ κάτω. 
Σημειώστε ότι την παραπλάνηση δύσκολα 
μπορεί να αντιληφθεί η άμυνα. Η Δύση 
δεν βγήκε το #2 και η Ανατολή μπορεί να 
υποθέσει ότι η Δύση βγήκε από 5φυλλο ή 
μακρύτερο γιατί δεν είδε το δύο. Επίσης 
για να παίξει σπαθί κάποιος αμυνόμενος, 
ιδίως η Ανατολή, πρέπει να έχει δύο συ-
νεχόμενα ονέρ στα σπαθιά γιατί αλλιώς 
κινδυνεύει να χαρίσει λεβέ και αν βγει το 
συμβόλαιο, επειδή δεν συνέχισε πίκα, να 
πρέπει να ζητήσει από τον εξαγριωμένο 
συμπαίκτη του ...συγνώμη γονυπετής.

Για επίδοξους
πρωταθλητές

Γιώργος Κότσης

Nότος Δύση Βορράς Ανατολή
1$ πάσο 2^ πάσο
2ΧΑ πάσο 3ΧΑ όλοι πάσο

Από ελεύθερη παρτίδα:

13

# QJ
$ Q6
^ AQ1086
& A632

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# AK2
$ KJ864
^ J93
& 87

Σ Υ Ν Ε Χ Ι Ζ Ε Τ Α Ι
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Δημήτρης Ναθαναήλ

Μετά το αρχικό πάσο του Βορρά και της 
Ανατολής, και με τους δύο άξονες στην 
πρώτη, άνοιξε ο Νότος, σε τρίτη θέση, 1#. 
Η Δύση δήλωσε πάσο και ο Βορράς απά-
ντησε 2&, το γνωστό DRURY-FIT. Μεσολά-
βησε το κοντρ της Ανατολής για υπόδειξη 
εξόδου και ο Νότος επέλεξε την επαναδή-
λωση 2^, για να δείξει πλήρες άνοιγμα 
και το LONG GAME TRY, το χρώμα δηλαδή 
που χρειάζεται συμπλήρωμα. Η νέα αγορά 
του Βορρά ήταν προτασιακό 3# και ο Νό-
τος αγόρασε τη μανς στις 4#.

Από πρόσφατο αγώνα ομάδων είναι η σημερινή διανομή. 
Οι αγορές ήταν απόλυτα όμοιες στο κλειστό και στο ανοικτό 
δωμάτιο. Η έξοδος ήταν διαφορετική όπως και το τελικό 
αποτέλεσμα, πράγμα που στατιστικά συμβαίνει με αναλογία 
της τάξεως του 0,25.

# Q843
$ K32
^ J9
& A432 

# 2
$ J1087
^ AQ1087
& 1087

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# J107
$ Q94
^ 654
& KQJ9

# AK965
$ A65
^ K32
& 65

Προβάδισμα 
στο Τέμπο

Σαν Δύση κρατάτε: #2 $J1087 ^AQ1032 
&1087
Ποιο ακριβώς χαρτί επιλέγετε για έξοδο; 
Μήπως μετά από αυτές τις αγορές “παίζει” 
και το #2;
Στο ανοικτό δωμάτιο η Δύση βγήκε πει-
θήνια το &8. Ας δούμε τώρα την πλήρη 
διανομή.
Ο εκτελεστής έπιασε τον &Α, τράβηξε 
τρεις γύρους ατού καταλήγοντας στο χέρι 
του και συνέχισε με μικρό καρό προς τον 
Βαλέ.
Για να πραγματοποιούσε το συμβόλαιό 
του, του αρκούσε να βρει είτε την ^Q στη 
Δύση, είτε τον ^Α στην Ανατολή για να 
γλιτώσει την απώλεια της τρίτης λεβέ στα 
κόκκινα χρώματα.
Έτσι που ήταν τα φύλλα πραγματοποίησε 
το συμβόλαιό του, που μετά την έξοδο 
σπαθί είχε πιθανότητα 70% μια και τα ατού 
έπρεπε να μην είναι 4-0.
Στο άλλο δωμάτιο, το κλειστό, ο πολύ πιο 
έμπειρος παίκτης στη ΔΥΣΗ, σκέφτηκε ότι 
οι αγορές του Νότου έδειχναν ΛΙΓΕΣ χανό-
μενες στα σπαθιά. Έτσι με τόσα κρατήματα 
στα καρό, το πλευρικό χρώμα του εκτελε-
στή, ήταν σχεδόν ξεκάθαρη η ανάγκη για 
την επιλογή του $J για έξοδο. Αντίο τώρα 
σε κάθε ελπίδα επιτυχίας, δεδομένου ότι 
ο Άσσος καρό ήταν ανάποδα και η άμυνα 
είχε το ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ στο “ΤΕΜΠΟ”.

14

Εξασκηθείτε στην εκτέλεση

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
1ο (**)
Ομάδες. Όλοι στη δεύτερη 
Μοίρασε η Δύση
Αντάμ: #Q

# 86
$ AQ4
^ A542
& 10932

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# AK
$ 532
^ KQJ976
& AK

Οι ΒΝ βρήκαν το φιτ και, μετά από αγορές που έδειξαν κοντρόλ 
στα σπαθιά και κούπες, ο Νότος αγόρασε κατευθείαν το σλεμ. 
Φυσικά δεν έχανε τίποτε –και έπρεπε– να ρωτήσει πρώτα 
Άσους. Εκτελέστε το σλεμ προσπαθώντας να αυξήσετε όσο το 
δυνατό τις πιθανότητες επιτυχίας του. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
2ο (***)
Ομάδες. Β-Ν στη δεύτερη 
Μοίρασε η Δύση
Αντάμ: &3

# J6
$ AJ1073
^ AQJ64
& 7

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# K1053
$ Q942
^ K3
& J94

Η Δύση έκανε έξοδο το &3, η Ανατολή κέρδισε με το &Κ και 
γύρισε μικρή πίκα. Ποιο φύλλο πρέπει να βάλει από το χέρι του 
ο Νότος;

Nότος Δύση Βορράς Ανατολή
1&

πάσο 1# κοντρ 2&
2$ πάσο 4$ όλοι πάσο

  Οι λύσεις στη σελίδα 30

Nότος Δύση Βορράς Ανατολή
1^ 2#* 3^ 3#

4& πάσο 4$ πάσο
6^ όλοι πάσο

*αδύνατο
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# KJ74
$ 9875
^ 6
& K853

# AQ9
$ –
^ KJ875432
& AQ

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 1062
$ A106432
^ 10
& 1097

# 853
$ KQJ
^ AQ9
& J642

Δύση Βορράς Ανατολή Nότος
1&

1^ κοντρ 1$ 1XA
2^ 3& πάσο 3XA
κοντρ όλοι πάσο

Καλλιτεχνικό

Αντάμ: $K

*Michaels cuebid: 
Διχρωμία πίκες και ένα μινέρ.

Όταν βλέπετε το μορ αρχίζετε (ως συνή-
θως;) να κατηγορείτε το συμπαίκτη σας 
που δίνει πιο πολύ βάση στις αγορές των 
αντιπάλων παρά στη δική σας και έτσι 
χάσατε το σλεμ. Αυτός, πολύ πιο έμπειρος 
από εσάς, κρατάει τη ψυχραιμία του λέγο-
ντας απλά: «καλά τώρα όμως παίζεις τέσ-
σερις. Συγκεντρώσου στο συμβόλαιό σου».
Πράγματι, με ομαλές κατανομές ακόμα και 
μεγάλο σλεμ μπορεί να βγει. Όμως το 5-0 
στα σπαθιά σε συνδυασμό με την κατανο-
μή στα ατού θέτει σε μεγάλη αμφιβολία 
ακόμα και το ταπεινό συμβόλαιο της μανς, 
4#. Μπορείτε να βρείτε το δρόμο προς 
την επιτυχία; Χωρίς να είναι θεαματικός 
χρειάζεται αρκετή φαντασία. 

Το πρόβλημα του τεύχους 
αυτού είναι εντελώς διαφο-
ρετικό από το προηγούμενο. 
Είστε τώρα εκτελεστής και 
καλείστε να δείξτε τη δει-
νότητά σας και στον τομέα 
αυτό, έστω και με ανοικτά 
όλα τα φύλλα. 

μπριτζ
ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

Στην παρακάτω διανομή είστε στη θέση 
της άμυνας και καλείστε, χρησιμοποιώντας 
όλη σας την τεχνική, να ρίξετε το συμβό-
λαιο των αντιπάλων.
Όλοι στην πρώτη, μοίρασε ο Νότος

  

Αντάμ το ^7

Ο Νότος οβερμπίνταρε για τα καλά, φτάνο-
ντας στα 3ΧΑ με μόλις 20 πόντους συνολικά 
στον άξονα! Όμως λόγω της «σατανικής» 
κατανομής των ονέρ στα μαύρα χρώματα 
το συμβόλαιο κάθε άλλο παρά καταδικα-
σμένο είναι. 
Ο εκτελεστής θα κάνει ducking το πρώτο 
καρό, αφήνοντας την Ανατολή να κερδίσει 
με το 10, εμποδίζοντας έτσι να μετραριστεί 
το χρώμα. Στη συνέχεια τίποτε δεν φαίνε-
ται να τον εμποδίζει να κάνει από 3 λεβέ σε 
πίκες και σπαθιά, 2 λεβέ στις κούπες και 
μια στα καρά, σύνολο 9 και το συμβόλαιό 
του κοντρέ. Είναι όμως έτσι; Μπορείτε να 
βρείτε άμυνα;
Σίγουρα το πρόβλημα αυτό είναι ένα από 
τα δυσκολότερα και πιο θεαματικά που 

έχουν μπει στη στήλη. Η βασική ιδέα για 
να βρεθεί η μοναδική άμυνα που ρίχνει 
το συμβόλαιο είναι ότι μετά το ducking 
στο καρό που έκανε ο εκτελεστής το χέρι 
της Δύσης ουσιαστικά ακυρώθηκε, άρα τα 
πιασίματα στα μαύρα χρώματα πρέπει να 
μεταφερθούν στην Ανατολή και να κάνει 
αυτή καλές τις κούπες της. Έχουμε λοιπόν 
και λέμε:
Μόλις το ̂ 10 κράτησε, η Ανατολή συνεχί-
ζει με $Α και κούπα όπου η Δύση διώχνει 
&Α και &Q! Ο εκτελεστής –όταν συνέλθει 
από το σοκ– μπορεί να παίξει τώρα κάποιο 
από τα μαύρα χρώματα, αλλά: 
α) αν παίξει πίκα προς το μορ η Δύση θα 
βάλει τη Ντάμα! Καθώς δεν μπορεί να παί-
ξει μικρή πίκα από το μορ γιατί η Ανατο-
λή θα βάλει το #10 και θα καθαρίσει τις 
κούπες, ο εκτελεστής θα προσπαθήσει να 
έρθει στο χέρι του με σπαθί ή κούπα για 
να ξαναπαίξει πίκα. Όμως στη λεβέ αυτή 
η Δύση θα ξοφλήσει και τον #Α! Τώρα η 
Ανατολή έχει πιάσιμο και στα δυο μαύρα 
χρώματα και θα προλάβει να μετράρει 
κούπα (-ες) για να ρίξει το συμβόλαιο. Ο 
εκτελεστής από τη μεριά του θα προλάβει 
να κάνει μόνο 3 σε κάποιο μαύρο χρώμα 2 
στο άλλο, 2 κούπες και ένα καρό, σύνολο 
8 λεβέ. β) αν ο εκτελεστής ξεκινήσει με 
μικρό σπαθί προς το μορ το πλάνο της 
άμυνας είναι το ίδιο. Η Δύση θα αρχίσει 
να ξοφλάει τα μεγάλα ονέρ της στις πίκες, 
ώστε το #10 της Ανατολής να γίνει το δεύ-
τερο κράτημά της. 
Σωστή λύση στο πρόβλημα αυτό έστειλαν 
μόνο οι Δημήτρης Δανελλάκης από τη 
Ρόδο, Ιωσήφ Δριδάκης από το Ρέθυ-
μνο, Κώστας Μπαρμπαρούσης από τα 
Τρίκαλα, Φράνκο Κιαρούτζι από το Ηρά-
κλειο και Γιώργος Κότσης από τον ΑΟΜ. 
Και μια επανόρθωση: ο Φ. Κιαρούτζι 
έστειλε σωστή λύση και στο προηγούμενο 
πρόβλημα του περιοδικού όπου από λάθος 
δεν δημοσιεύτηκε το όνομά του. 

Λ.Ζ.

# AKQ32
$ —
^ 76
& 987654

# J109
$ KQ532
^ KQ532
& —

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 8
$ A10987
^ 98
& QJ1032

# 7654
$ J64
^ AJ104
& AK

Δύση Βορράς Ανατολή Nότος
1$ 2$* 4$ 4#
όλοι πάσο
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Βραβείο εκτέλεσηςΒραβείο εκτέλεσης  ΙΒΡΑ ΙΒΡΑ 

Η Δ έκανε αντάμ το #6 για το #10, τον 
#J και τον #Κ. Ο Courtney έκανε την 
εμπάς καρό και η Ανατολή, που κέρδισε, 
θεώρησε καλή ιδέα να εισπράξει τα ονέρ 
κούπα πριν γυρίσει πίκα, παίζοντας πρώτα 
τον $Κ. Η Δύση απελπισμένα προσπάθη-
σε να επαναφέρει τον σύντροφό της στην 
τάξη παίζοντας τον $J, αρνούμενη έτσι 
την κατοχή της $Q. 
Ο Courtney λόγω της αντάμ του 4ου κα-
λύτερου και βλέποντας το #3 και το #4 

# 103
$ 64
^ ΑQ10875
& 532

# A98652
$ J107
^ 3
& Q76

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# J7
$ AK853
^ K64
& J104

# KQ4
$ Q92
^ J92
& AK98

Με το βραβείο εκτέλεσης IBPA (In-
ternational Bridge Press Associa-
tion) 2010 τιμήθηκε ο Αυστραλός M. 
Courtney ο οποίος με μία ιδιοφυή 
κίνηση παραπλάνησε τον αντίπαλό 
του και κατάφερε να βγάλει το συμ-
βόλαιο στην παρακάτω διανομή:

Η αγορά
Δύση Βορράς Ανατολή Nότος

3^ Π 3ΧΑ
Nο

Εξουδετέρωση των αντίπαλων 
ατού Νίκος Καζιλάρης

Αντάμ το $9
Εάν η Δύση έχει πράγματι &KJx (λόγω του 
κοντρ και δεδομένου ότι δεν έχει Άσο αυτό 
είναι πολύ πιθανό. Αν πάλι έχει &KJxχ δεν 
μπορούμε να κάνουμε τίποτα) ο μόνος 
τρόπος να βγει το συμβόλαιο είναι να μπο-
ρέσουμε να της πάρουμε τα εξωτερικά φύλ-

Διανομή από ελεύθερη παρτίδα: λα και να την κλείσουμε στα ατού. Γι’ αυτό: 
Κούπα ο Βαλές, η Ντάμα από την Ανατολή, 
ο $Α και ο $Κ. Πίκα στον Άσο και πίκα κο-
φτή στο μορ. Καρό στο ^Κ και πίκα κοφτή 
στο μορ. Καρό Α και καρό κοφτό στο χέρι. 
Πίκα κοφτή στο μορ που περνάει και από 
εκεί καρό κοφτό στο χέρι. Στο σημείο αυτό ο 
εκτελεστής έχει μείνει με &AQ και μια μικρή 
κούπα ενώ η Δύση με &KJ9. Παίζουμε τη μι-
κρή κούπα που κόβει υποχρεωτικά η Δύση 
και με το &ΑQ κάνουμε τις τελευταίες 2 
λεβέ! Φυσικά το στήσιμο των φύλλων ήταν 
ιδανικό για τον εκτελεστή η Δύση όμως σί-
γουρα θα μετάνιωσε που κόντραρε. Η επό-
μενη ενδιαφέρουσα διανομή παίχτηκε στις 
ομάδες του ΑΟΤ τη Δευτέρα 25/10/2010.

# AJ109x
$ xxx
^ Qxx
& 10x

# xx
$ 10x
^ xxx
& AJxxxx

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# xxxx
$ AQx
^ Axxx
& 9x

# KQ 
$ KJxxx
^ KJx
& KQx

Αντάμ &Α
Οι Β-Ν κατέληξαν σε ένα συμβόλαιο 4$ 
με εκτελεστή το Νότο. Μετά τον &Α, που 
κερδίζει τη λεβέ, η Δύση συνεχίζει με μι-
κρή πίκα. Ο εκτελεστής βλέπει ότι χάνει 3 
Άσους και ότι όλα θα εξαρτηθούν από τα 
ατού, όπου χρειάζεται απαραίτητα ΑQ ή 
ΑQx στην Ανατολή. Έτσι κερδίζει τη δεύ-
τερη λεβέ με τον #Α και παίζει ατού, βλέ-
ποντας με ανακούφιση ότι ο $J περνάει.
Πως θα κατέβει πάλι στον μορ για να ξα-
ναπαίξει ατού; Εάν ο ^Α είναι στη Δύση 
θα κατέβει με την ^Q αλλά αν είναι στην 
Ανατολή αυτή θα την πάρει και έτσι πάει 
το δεύτερο κατέβασμα. Από την αγορά ο 
^Α πρέπει να είναι στην Ανατολή γιατί αν 
ήταν στη Δύση αυτή θα έκανε παρεμβολή 
2&. Παίζει λοιπόν ο εκτελεστής τον ^Κ, 
αλλά η Ανατολή (πολύ καλός παίκτης) δεν 
παίρνει με τον ^Α, όπως δεν παίρνει και 
τον ̂ J που παίζεται στη συνέχεια (συμπέ-
ρασμα: τα καρά είναι μοιρασμένα 4-3). 
Όμως τώρα ο εκτελεστής παίζει τον &Κ 
και στην &Q διώχνει καρό από τον μορ. 
Με τον τρόπο αυτόν, κόψει δεν κόψει η 
Ανατολή, βρίσκει το δεύτερο κατέβασμα 
με κοφτό καρό στο μορ και βγάζει το συμ-
βόλαιό του. Όπως αποδείχθηκε η αντάμ 
σπαθί ήταν λάθος. Με αντάμ πίκα ή καρό 
το συμβόλαιο θα έπεφτε.

# x
$ KJxx
^ Axxx
& 10xxx

# KJxx
$ xx
^ Qxxx
& KJ9

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# xxxx
$ Q10xx
^ Jxx
& xx

# AQx x
$ Axx
^ Kx
& AQ8x

Nότος Δύση Βορράς Ανατολή
1& πάσο 1^ πάσο
2ΧΑ πάσο 3& πάσο
3$ πάσο 4^ πάσο
4# πάσο 5& πάσο
6& κοντρ όλοι πάσο

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

γνώριζε ότι η Δύση είχε αρχίσει με το πολύ 
έξι πίκες και ότι επομένως η Ανατολή είχε 
τουλάχιστον δύο. Φυσικά ήθελε με κάθε 
τρόπο να «εξαναγκάσει» την Ανατολή 
να μην γυρίσει το χρώμα του συντρόφου 
της. Οπότε στην συνέχεια του $Α από την 
Ανατολή, ο Νότος πέταξε φυσικότατα την 
$Q του! Η Δύση, από τη μεριά της, συνέ-
χισε να ξεμπλοκάρει το χρώμα πετώντας 
το $10. Η Ανατολή χωρίς κανέναν ενδοι-
ασμό πια, θεωρώντας ότι ο συμπαίκτης 
της έχει ακόμα $97 συνέχισε με κούπα 
και είδε με φρίκη τον Courtney να παίζει 
το $9 και να κάνει claim για 9 λεβέ, σε 
ένα συμβόλαιο που το λογικό θα ήταν να 
μπει 3 μέσα. Άψογος κύριε Courtney!

16
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Εξασκηθείτε στην αγορά
Λουκάς ΖώτοςROMAN KEY CARD BLACKWOODROMAN KEY CARD BLACKWOOD  (τελευταίο)(τελευταίο)

ΑΛΛΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΣΩΝ
GERBER
Χρησιμοποιείται με άμεση αγορά 4 σπαθιά 
μόνο μετά από άνοιγμα XA ( ή μετά την αγο-
ρά 2& - 2^ - 2ΧΑ). Σε καμία άλλη περίπτω-
ση.    
Απαντήσεις:   
1ο βήμα 4^ = 0 - 4 Άσσοι 
2ο βήμα 4$ = 1 Άσσος 
3ο βήμα 4# = 2 Άσσοι
4ο βήμα 4ΧΑ = 3 Άσσοι
Μετά την ερώτηση Άσσων οι αγορές 4$, 
4#, 4ΧΑ, 5^ ή στο επίπεδο 6 είναι για να 
παιχθούν. Η αγορά 5& είναι ερώτηση ρηγά-
δων με ίδιες –ποσοτικές– απαντήσεις.

BLACKWOOD
Οι απαντήσεις στο κανονικό Blackwood 
(χωρίς φιτ): 
1ο βήμα = 0 - 4 Άσσοι
2ο βήμα = 1 Άσσος
3ο βήμα = 2 Άσσοι
4ο βήμα = 3 Άσσοι
Ίδιες (ποσοτικές) απαντήσεις και στην ερώ-
τηση Ρηγάδων 5ΝΤ.

EXCLUSION KEY CARD 
BLACKWOOD (ΕΚCΒ)
Χρησιμοποιείται –ορισμένες φορές– όταν ο 
ερωτών έχει κάποιο σικάν. Γίνεται με αγορά 
του σικάν με άλμα πάνω από τη μανς (κα-
λύτερα, προς αποφυγή παρεξηγήσεων, 
να γίνεται μόνο στο επίπεδο 5 ή και 6). Ο 
απαντών αγοράζει ποσοτικά τα key cards 
(Άσους και τον Ρήγα ατού) που έχει εκτός 
του χρώματος του σικάν. Εννοείται ότι 
εφόσον η αγορά μπορεί να φθάσει σε πολύ 
υψηλό επίπεδο ο ερωτών πρέπει να έχει 
εξασφαλίσει την ασφάλεια του συμβολαίου 
σε περίπτωση δυσμενούς απάντησης. Γενι-
κά είναι μια σύμβαση που πρέπει να παίζεται 
με πολύ προσοχή και μόνο κατόπιν σαφούς 
συμφωνίας με τον συμπαίκτη.

Ο ι  π ρ ο τ ε ι ν ό μ ε ν ε ς  λ ύ σ ε ι ς
σ τ η  σ ε λ ί δ α  2 9 17

Απαντήσεις:
1ο βήμα = 0 key cards
2ο βήμα = 1 key cards
3ο βήμα = 2 key cards
4ο βήμα = 3 key cards   
Στη συνέχεια:
1)  η ερώτηση της Ντάμας ατού γίνεται με 

το επόμενο χρώμα (όχι του φιτ και όχι 
5ΧΑ). 

2)  η ερώτηση ρηγάδων με 5ΧΑ και
3)  η ερώτηση σε συγκεκριμένο χρώμα με 

αγορά του χρώματος αυτού.
Οι απαντήσεις σύμφωνα με αυτές του RKCB 
και ανάλογα πάντα εάν υπάρχει χώρος. Φυ-
σικά, στην ερώτηση ρηγάδων, ο Ρήγας στο 
χρώμα του σικάν δεν απαντιέται. 
Τελειώνοντας τη σειρά άρθρων για το Ro-
man Key card Blackwood θα πρέπει να ανα-
φέρω ότι υπάρχουν και άλλες συμβατικές 
αγορές εκτός του 4ΧΑ (με τις απαντήσεις 
πάντα του RKCB που περιγράφτηκαν) οι 
οποίες μπορούν να θεωρούνται ερώτηση 
Άσων κατόπιν συμφωνίας. 
Π.χ. με το αμέσως επόμενο χρώμα του φιτ 
στο επίπεδο 4 (π.χ. αν το φιτ είναι κούπες, 
RKCB είναι η αγορά 4#) ή με 4 στο μινέρ 
που βρέθηκε φιτ (π.χ. μετά από 1& - 2&, 
RKCB είναι η αγορά 4&). 
Όμως, επειδή οι αγορές αυτές αντικαθι-
στούν άλλες φυσικές (ή σπλίντερ κλπ) και 
μπορεί να ξεχαστούν ή παρερμηνευτούν 
εύκολα δεν τις συνιστώ παρά μόνο για πολύ 
έμπειρα και δεμένα ζευγάρια που παίζουν 
συνεχώς μαζί. 
Όσο για το κλασσικό RKCB που περιέγραψα, 
σίγουρα και αυτό, στην πλήρη μορφή του, 
δεν είναι μια «εύκολη» σύμβαση, αποτελεί 
όμως μεγάλο όπλο αν παίζεται σωστά. Κα-
θώς εδώ τελειώνει η σειρά άρθρων (6 συ-
νολικά) για το RKCB και τις ερωτήσεις άσων 
γενικά, όσοι από τους αναγνώστες έχουν 
ακόμα απορίες (σίγουρα θα είναι αρκετοί) 
μπορούν να μου γράψουν στο magazine@

hellasbridge.org ή να στείλουν φαξ στο 
2107480403.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
(Ανακεφαλαίωση επί όλης της ύλης πάνω στο 
RKCB)
Προσπαθήστε να βρείτε, μόνοι σας ή, ακόμα 
καλύτερα, με τον συμπαίκτη σας, πως πρέπει 
να πάει η αγορά στα παρακάτω χέρια:

1.
# KQJ3
$ AJ7
^ AQ84
& 95

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# A10876
$ 4
^ K4
& AQ1043

2.
# KQ9876
$ 3
^ AQ43
& A4

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# AJ4
$ AJ2
^ 62
& KJ876

3.
# A76
$ AJ9543
^ 54
& K5

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 5
$ KQ2
^ A962
& AQJ42

4.
# KQ8432
$ K3
^ AQJ32
& –

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# AJ43
$ AJ2
^ 62
& K987

Βραβείο εκτέλεσης ΙΒΡΑ 
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επίκριση για τον παίκτη του κλειστού. Ας 
δούμε όμως τι λένε τα μαθηματικά των πι-
θανοτήτων. Όταν έχεις εννιά χαρτιά στον 
άξονα, τα 4 που σου λείπουν έχουν 50-
50 πιθανότητες να είναι κατανεμημένα 3 
προς 1, 40-60 να είναι 2 προς 2 και 10-90 
να είναι 4-0. Αλλά και όταν είναι 3 προς 1 
οι πιθανότητες το ένα να είναι ο Κ, είναι 1 
στις 4. Εν ολίγοις οι πιθανότητες του ξερού 
Κ είναι 0,50 x 0,25=12,5%
Αυτό σημαίνει πως αν σ’ όλη σου την ζωή 
τραβάς τους Άσσους, προσδοκώντας να 
βρεις ξερούς ρηγάδες, στις 100 περιπτώ-
σεις θα κερδίσεις 12,5 x 12=150 imps και 
θα χάσεις 87,5 x 3=262,5.
Όμως το παιχνίδι των πιθανοτήτων δεν 
σταματάει εδώ.
Όταν η Ανατολή βγαίνει το #2, σαν 4ο δυ-
νάμεως και η Δύση γυρίζει το 4, προφανώς 
κρατώντας και το 3, οι πίκες της Ανατολής, 
με ΚQ10 και 8 στον άξονα που εκτελεί, 
μπορεί να είναι J972–J962–J952–J762–
J752–J652. Όπως βλέπουμε με την πρώτη 
κατανομή οι πίκες είναι μπλοκαρισμένες 
και το συμβόλαιο τραβηχτό αρκεί να μην 
ελευθερωθεί ο &Κ. Μια περίπτωση στις 
6 ή 16,666% που όμως στις 100 διανομές 
της ζωής σου, σου ανεβάζει την ζημιά σε 
άλλα 16,666Χ12=200 imps.
Είναι δικαίωμα του καθενός να πηγαίνει τα 
Grand στην εμπάς, 17 χάνω-13 κερδίζω ή 
να παίζει τα λεφτά του 2 χάνω 1 κερδίζω ή 
και 3 χάνω 1 κερδίζω.
Το να επικρίνεται όμως όποιος παίζει με 
τις πιθανότητες, μόνο από την πικρία της 
ατυχίας να περιλαμβάνεται στους 12,5 
άτυχους και όχι στους 87,5 φυσιολογικούς 
μπορεί να δικαιολογηθεί.
 

Ομάδες, Β/Ν στη δεύτερη, μοιράζει ο Β

 

Εγώ με τον σύντροφο καθόμασταν Α/Δ και 
η αγορά πήγε ως εξής:

Καθόμουν στη θέση της Δύσης και παίζαμε 
Ομάδες με screens. Μετά το κόντρ του συ-
μπαίκτη μου, Ο Νότος δίπλα μου αγόρασε 
και αλέρταρε 2 σπαθιά και μου εξήγησε 
ότι παίζουν αντίστροφα μινέρ. «Ακόμα 
και μετά το κόντρ;», ρωτάω. «Αδιάφορο», 
μου απαντά. Οι επόμενες 3 αγορές των 
αντιπάλων ήταν προφανώς κρατήματα 
στα αντίστοιχα χρώματα. Όταν ο σύντρο-
φος κόντραρε τις 3 πίκες και ο αντίπαλος 
παρ’ όλα αυτά αγόρασε τα 3ΧΑ, θεώρησα 
ότι με τον Ρήγα τρίφυλλο πίκα μου, πιθα-
νότατα τρέχουν 4 λεβέ από πίκα και κάπου 
θα βρει ο σύντροφος (με ολόκληρο κοντρ 
ντ’απέλ) και την 5η. Σε αγώνα 8 διανομών, 
δεν μπορείς να αφήνεις τέτοιες ευκαιρίες 
να περνούν ανεκμετάλλευτες, συνεπώς 
κόντραρα και βγήκα μικρή πίκα. Πράγμα-
τι, ο συμπαίκτης έβαλε το δέκα, επέστρε-
ψε πίκα στο Ρήγα μου, τρίτη πίκα στο Βαλέ 
(ο εκτελεστής έδιωξε καρό) και τραβάει 

Στον τελευταίο αγώνα του πρόσφα-
του Διασυλλογικού Πρωταθλήμα-
τος Ομάδων Όπεν παρουσιάστηκε 
η ακόλουθη ενδιαφέρουσα διανομή 
που μάλιστα έκρινε και την δεύτερη 
θέση της κατάταξης.

 

Όλοι στην δεύτερη και οι αγορές ήταν σύ-
ντομες και κλασσικές. Οι Βορράδες άνοιξαν 
με 1&, στην 1$ του συντρόφου δήλωσαν 
1ΧΑ και κατέληξαν να παίζουν 3ΧΑ. Οι 
Ανατολές ανταμάρισαν το εφιαλτικό #2. 
Οι Δύσεις ανέβηκαν με τον Άσο και ξανά-
παιξαν το 4. Είναι προφανές ότι η Ανατολή 
πέτυχε τον Άσο 5φυλλο της Δύσης, οπότε 
για να βγει το συμβόλαιο πρέπει και οι δυο 
κόκκινες ντάμες να είναι στην θέση τους. 
Καρό στον Άσο και εμπάς στην κούπα που 
περνάει. Μετά τις 4 μπάζες από κούπα, ο Β 
στο κλειστό δωμάτιο έκανε την εμπάς στο 
^ και έπεσε μια μέσα.
Στο ανοιχτό όμως πριν από την εμπάς ο 
εκτελεστής είχε την «πρόνοια» να τραβή-
ξει τον &Α και ω!! του θαύματος βρίσκει 
τον &Κ ξερό και την ένατη μπάζα του, 
χωρίς την ανάγκη της εμπάς.
Μια και το δυο μέσα αντί της μιας πλη-
ρώνει 3imps στην δεύτερη, ενώ το μπουκ 
εισπράττει 12, θαυμασμός και επευφη μίες 
για τον Βορρά του ανοιχτού, μομφή και 

Βορράς Ανατολή Nότος Δύση
1& κοντρ 2& (*) πάσο
2$ πάσο 3^ πάσο
3# κοντρ 3ΧΑ κοντρ
όλοι πάσο

# Q8
$ 103
^ AKJ4
& Q8753

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# K10
$ AKJ9
^ 1093
& A964

Παιχνίδι πιθανοτήτων 
του Γιώργου Ρούσσου

από πρόσφατους αγώνες
Διανομές

# Q532
$ AK32
^ 4
& AJ87 

# K96
$ 874
^ 9875
& 1092

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# AJ107
$ Q105
^ KQ1063
& 3

# 84
$ J96
^ AJ2
& KQ654

Άμυνα σε Σκουΐζ
Του Δημήτρη Δανελλάκη  ΟΑΜ Ρόδου
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# –
$ ΑΚ32
^ –
& – 

# –
$ 87
^ 98
& 

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# –
$ Q105
^ Q
& –

# –
$ J9
^ J
& 6

και τον Άσο πίκα, στον οποίο ο εκτελεστής 
έδιωξε κούπα και πρέπει να διώξω κάτι κι 
εγώ (παίζουμε suit preference). Κοιτώ τα 
φύλλα μου και αντί να συνειδητοποιήσω 
τον πραγματικό κίνδυνο της διανομής 
αρχίζω να φαντάζομαι διάφορα ανόητα 
πράγματα ... ότι π.χ. μπορεί το τρίφυλλο 
10 σπαθί μου να κόψει λεβέ, αν τυχόν ο 
συμπαίκτης έχει την ντάμα σπαθί και σκε-
πάσει τον Βαλέ... ότι π.χ. το τετράφυλλο 9 
καρό μου μπορεί να χρειαστεί σε κάτι ... ότι 
π.χ. ο συμπαίκτης μπορεί να κάνει κανένα 
γύρισμα κούπα πουλώντας την πιθανή 
ντάμα του... ότι π.χ. μπορεί ο συμπαίκτης 
να έχει ούτως ή άλλως τον Άσο καρό για το 
μια μέσα οπότε τζάμπα σκοτίζομαι... και 
μετά από όλα αυτά, διώχνω μικρή κούπα 
ώστε (σκέφτομαι) να αποθαρρύνω τον 
σύντροφο από το γύρισμα κούπα και άσε 
τον εκτελεστή να πέσει μόνος του μέσα.
Όλα καλά, μόνο που μόλις του έβγαλα το 
συμβόλαιο!!! Ο σύντροφος δυστυχώς δεν 
είχε τον Άσο καρό αλλά Ρήγα-Ντάμα και 
γυρίζει ο άμοιρος το Ρήγα καρό. Μόλις 
βλέπω τον Ρήγα στο τραπέζι, τότε κατα-
λαβαίνω την ουσία αυτής της διανομής. 
Το μόνο που είχα να κάνω ήταν να προ-
στατεύσω τον σύντροφο από το επερ-
χόμενο σκουίζ στα κόκκινα και ο μόνος 
τρόπος να το κάνω αυτό ήταν να κρατήσω 
όλες τις κούπες μου. Πολύ αργά... Ο εκτε-
λεστής κέρδισε τον Άσο καρό και τράβηξε 
5 σπαθιά φτάνοντας στην εξής θέση:

 

 
Στο τελευταίο σπαθί του ο εκτελεστής διώ-
χνει κούπα από το μορ και ο σύντροφος δεν 
έχει απάντηση. Αν όμως είχα κρατήσει εγώ 
το τρίφυλλο 8 κούπα, τότε ο σύντροφος 
θα μπορούσε να κάνει δίφυλλη την Ντάμα 
κούπα του και την τελευταία λεβέ θα την 
κέρδιζα εγώ. Δυστυχώς, το swing και μαζί 
και το ματς τελικά το κέρδισαν οι αντίπαλοι. 
Χρήσιμο πράγμα το squeeze defense, ε;

Τι αντάμ μου ζητάει;
Κάπου μισό αιώνα πριν, το 1956, οι ομάδες της Αγγλί-
ας και των Η.Π.Α. αναμετρήθηκαν σε έναν αγώνα 100 
διανομών σε βρετανικό έδαφος.

Και όμως ο Schapiro πήρε την σωστή από-
φαση και δεν βγήκε καρό. Όταν του ζητή-
θηκε μετά το σκεπτικό που τον οδήγησε σε 
αυτή την απόφαση εξήγησε ότι το κοντρ 
Lightner δεν θα έπρεπε να ζητάει αντάμ 
σε ένα αγορασμένο χρώμα του άξονα. 
Με αφορμή αυτό το γεγονός αφηγήθηκε 
μία παλαιότερη διανομή εναντίον των 
Ιταλών οι οποίοι παίζανε 7&. Ο ίδιος είχε 
κάνει τότε παρεμβολή 1# κρατώντας: 
#Κ986542 $KQ5 ^54 &2
Εκτιμώντας ότι το συμβόλαιο θα έπεφτε 
μόνο με τσάκα σπαθί και καθώς ο συ-
μπαίκτης του δεν είχε κοντράρει επέλεξε 
να βγει το χρώμα του και πραγματικά ο 
σύντροφος του ήταν σικάν εκεί. 
Η πλήρης διανομή ήταν η εξής:

 

Προσέξατε τίποτα άλλο στην παραπάνω 
διανομή;
Αν οι αντίπαλοι φεύγανε στα 6ΧΑ μετά το 
κοντρ, το συμβόλαιο θα έβγαινε. Ο εκτε-
λεστής θα έπρεπε να παίξει πρώτα τον 
$Κ, παιχνίδι όμως το οποίο θα έπρεπε να 
βρει ούτως ή άλλως (αν οι κούπες είναι 4-
0, το J1054 από την Ανατολή δεν μπορεί 
να το μαζεέψει) αλλά πολύ περισσότερο 
μετά το Lightner.

Ιστορικές άμυνες

# 6
$ J1054
^ QJ76432
& 8

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# KQ103
$ AQ8763
^ A8
& 6

# 6
$ J1054
^ QJ76432
& 8

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 975
$ -
^ K109
& AQJ9743

# AJ842
$ K92
^ 5
& K1052

Οι Αμερικανοί είχαν μόλις κερδίσει το 
Bermuda Bowl στο Παρίσι και καθώς τότε 
τα υπερατλαντικά ταξίδια ήταν είδος πο-
λυτελείας ήταν συνηθισμένη η διεξαγωγή 
φιλικών ματς, αν προέκυπτε η ευκαιρία. Οι 
Αμερικανοί ίσως να είχαν κορεστεί μπρι-
τζιστικά αφού δεν απέδωσαν σύμφωνα 
με τις δυνατότητες τους Η βρετανική ομά-
δα, πανίσχυρη πάντως (Reese, Schapiro, 
Konstam, Dodds, Mayer), κέρδισε σχετικά 
άνετα, με διαφορά 79 IMPs.
Στην 5η διανομή ο Boris Schapiro βυθί-
στηκε σε σκέψη έχοντας να κάνει αντάμ 
με τα εξής φύλλα:

  

*Όχι φόρσινγκ

Το κοντρ της Ανατολής ήταν βέβαια 
Lightner και φανέρωνε σικάν σε ένα από 
τα κόκκινα χρώματα. Ποιο όμως; Αν ήταν 
κούπα αυτό θα σήμαινε ότι οι αντίπαλοι 
παρόλο το 9φυλλο φιτ δεν τις είχαν ανα-
φέρει ποτέ στην αγορά. 
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Δύση Βορράς Ανατολή Nότος
1& 1#

2^* 3^ πάσο 3#

πάσο 6# κοντρ όλοι πάσο
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Της Άννυς 
Καραμανλή 25ος

Ζεύγη – όλοι στη δεύτερη

2&/3& = 10, 3$ = 8, 3ΧΑ = 6

3& ή 2&. Αν θέλετε να πείτε στο συμπαίκτη σας 
ότι έχετε από άνοιγμα και πάνω και 5φυλλο χρώμα 
τι κάνετε; 
1. πηδάτε σε ένα μινέρ έστω και τρίφυλλο δηλα-
δή εδώ 3&, αγορά επιτακτική ή, στην αργκό του 
μπριτζ, φόρσινγκ. 2. Αν μάθατε ήδη το “4ο χρώμα 
φόρσινγκ”, αγοράζετε 2& (το χρώμα που δεν έχει 
αγορασθεί, άσχετα αν έχετε ή δεν έχετε σπαθιά) και 
αυτή η αγορά απαιτεί 11 καλούς πόντους και είναι 
διπλά ερωτηματική και, προσοχή!!! δεν πασάρεται. 
Ο συμπαίκτης αγοράζει πρώτα, αν έχει, το τρίφυλ-
λο φιτ στην κούπα = 2$. Αν δεν έχει φιτ αλλά έχει 
κράτημα στο σπαθί, ακόμα και μια ντάμα τρίφυλλη 
στο αγοράζει 2 ΧΑ.

Οι δάσκαλοι
Μ. Κορώνη: 2&. Τέταρτο χρώμα για να μάθου-
με κατ’ αρχήν αν ο συμπαίκτης έχει τρίφυλλη 
κούπα και δευτερευόντως κράτημα σπαθί (αν 
έχει πχ Qxx είναι πολύ καλύτερο να εκτελέσει 
εκείνος τα 3ΧΑ που θα καταλήξουμε). Αν αρνηθεί 
τρίφυλλο φιτ στην κούπα και κράτημα σπαθί θα 
αγοράσουμε μόνοι μας 3ΧΑ.
K. Μπόζεμπεργκ: 2&. Τι άλλο από το 4ο χρώ-
μα φόρσινγκ. Έχω χέρι που θα παίξει το λιγότερο 
μανς αλλά δεν ξέρω πού, προσπαθώ να κάνω 
κάποια επιτακτική αγορά (έτσι ώστε να μην πα-
σάρει ο συμπαίκτης) και ταυτόχρονα να κρατήσω 
χαμηλά την αγορά (έτσι ώστε να ανταλλάξω όσο 
το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες).
Γ. Προκοπίου: 2& (3&). Τα 2& είναι «τέταρτο 
χρώμα forcing». Ακόμα κι αν η σύμβαση δεν έχει 
ακόμα μπει στο σύστημα σας τότε δοκιμάστε τα 
3& για να μάθετε αν ο συμπαίκτης έχει τρίφυλλο 
φιτ στις κούπες ή κράτημα στο σπαθί. Να σημει-
ωθεί πως αν η Δ έχει για παράδειγμα &Qxx τότε 
θέλετε τα 3XA να τα παίζει εκείνη για να μείνει η 
Ντάμα προφυλαγμένη.

Οι αναγνώστες
Δ. Ζήκας: 2&. Το 3ΧΑ δείχνει για συμβόλαιο 
αλλά ας το ψάξουμε λίγο.
Μ. Γκανής: 3&. Η αγορά αυτή δεν πασάρεται. 
Δεν κινδυνεύω επίσης να ακούσω 4 σπαθιά από 
τον σύντροφο γιατί αν είχε τετράφυλλο θα το 
άνοιγε. Στον δρόμο για 3ΧΑ αφήνω μια πόρτα 
ανοιχτή μήπως και υπάρχει στον σύντροφο μια 
τρίφυλλη κούπα.

Το πάνελ του διαγωνισμού 
αγορών 1-6 απαρτίζεται πάντα 
από δάσκαλους και η βαθμο-
λογία βγαίνει με βάση τις δικές 
τους απαντήσεις και σχόλια. 
Στη συνέχεια θα βαθμολογού-
νται οι αναγνώστες και θα δη-
μοσιεύονται τα ονόματα των 
πρώτων από αυτούς. Καλό θα 
είναι, αλλά όχι απαραίτητο,  να 
στέλνει και κάθε αναγνώστης 
τα σχόλιά του ώστε να δημο-
σιεύονται τα πλέον ενδιαφέρο-
ντα 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,  Γιάννης Προκοπίου 
και Μαριάνα Κορώνη. 
Τους ευχαριστώ όλους για 
τη βοήθεια.

Πρόβλημα 1

Ομάδες – όλοι στη δεύτερη

2$ = 10, σιρκόντρ = 8, πάσο = 6

2$. Δείχνουμε έτσι 3φυλλο φιτ. Αν πούμε πάσο 
είναι σαν να λέμε στο συμπαίκτη ότι έχουμε 2φυλ-
λο. Αν πούμε σιρκόντρ του λέμε ότι αν έχει 3 λιμά 
καρό μπορεί να παίξει 2 καρό σιρκοντρέ, άρα εμείς 
έχουμε πεντάφυλλο με 2 ονέρ και συνήθως 2φυλ-
λο στο χρώμα του τράνσφερ, στην περίπτωσή μας 
2φυλλο κούπα.

Οι δάσκαλοι
Μ. Κορώνη: 2$. Το κοντρ του αντιπάλου μας 
δίνει τη δυνατότητα να δείξουμε το τρίφυλλο φιτ 
στο πεντάφυλλο χρώμα του συμπαίκτη αποδε-
χόμενοι την αγορά transfer. Σε περίπτωση που 
είχαμε δίφυλλη κούπα θα λέγαμε πάσο ή, αν εί-
χαμε ένα καρό περισσότερο, θα σιρκοντράραμε 
δείχνοντας την επιθυμία μας να παίξουμε 2^** 
με δίφυλλο τουλάχιστον στο συμπαίκτη και κά-
ποια δύναμη.
K. Μπόζεμπεργκ: 2$. Μετά το κοντρ του αντι-
πάλου διαθέτουμε δυο επιπλέον αγορές (πάσο 
και σιρκόντρ). Μπορούμε να διαχωρίσουμε το 
2φυλλο από το 3φυλλο φιτ αγοράζοντας πάσο με 
2φυλλο και αποδοχή με 3φυλλο. Στην περίπτωση 
του πάσο είτε αγοράζουμε το χρώμα είτε σιρκο-
ντράρουμε κάνοντας μια φορά ακόμη τράνσφερ 
στο μαζέρ μας.
Γ. Προκοπίου: Σιρκόντρ. Αυτή είναι μία αγορά 
που απαιτεί συνεννόηση μεταξύ των συμπαι-
κτών. Η αγορά 2$ δείχνει αποδοχή του transfer 
(τρίφυλλο και άνω) και εδώ είναι η φυσιολογική 
επιλογή. Αυτό όμως το ^9 αλλάζει εντελώς την 
κατάσταση! Τώρα η Ανατολή έχει τρεις αμυντικές 
στα καρά (χωρίς μάλιστα να ξοδεύει πολλούς πό-
ντους) και μπορεί να προτείνει σιρκόντρ. Η Δύση 
ακόμα και με τρία λιμά (αν προσφέρει γρήγορες 
μπάζες απέξω ενίοτε και με δύο λιμά) θα μείνει 
και το πιθανότερο είναι ο Βορράς να μετανιώσει 
που κόντραρε.

Οι αναγνώστες
Γ. Φλουρής: 2$. Καταρχήν δέχομαι το transfer 
(λόγω του 3-φυλλου) και μετά βλέπουμε. Επειδή 
ο Β έχει μάλλον 4-φυλλο κούπα, τελικά θα προτι-
μήσω να παίξω στα ΧΑ, αν μου δώσει ο συμπαί-
κτης ευχέρεια επιλογής.
Μ. Γκανής: 2$. Το κοντρ του αντιπάλου δεν 
νομίζω ότι πρέπει να μου απαγορεύσει να δώσω 
την φυσική μου απάντηση στην αγορά τράνσφερ 
του συντρόφου μου.
Δ. Ζήκας: Σιρκόντρ. Αν και ο συμπαίκτης ζητάει 
τράνσφερ για κούπες πιστεύω πως με το συρ-
κόντρ του δείχνω δύναμη στα καρά και 3φυλη 
κούπα.
Λ. Ζήτης: 2$. Συνεχίζω κανονικά το transfer.
Β. Ρουσέας: Σιρκόντρ. Αν έχει ο πάρτνερ καρό 
μπορεί να μείνει.

Πρόβλημα 2

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1ΧΑ πάσο

2^ κοντρ ; πάσο

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# ΑΚ2
$ K53
^ ΑQ94
& 753

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1^ πάσο 1$ πάσο

1# πάσο ;

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# Q73
$ AKJ63
^ 82
& A94
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Διαγωνισμός αγορών [1-6]
Οι αναγνώστες
Μ. Γκανής: 4ΧΑ. Ερώτηση άσσων.
Δ. Ζήκας: 4#. Εάν ο συμπαίκτης έχει άσο κούπα 
ας το ψάξει για παραπάνω.
Λ. Ζήτης: 4#. Δεν έχω Άσο να κουμπιντάρω 
παρά μόνο στις πίκες.
Β. Ρουσέας: 4$. Συμμετοχή για το σλεμ. Μικρό 
η μεγάλο...
Γ. Φλουρής: 4ΧΑ. Ερώτηση άσων. Δεν έχω κα-
νένα κιουμπίντ να κάνω, αλλά δεν θέλω και να 
τον κλείσω στις 4 πίκες – μάλλον το έχουμε το 
μικρό σλεμ.

Πρόβλημα 4

Ομάδες – ΑΔ στη δεύτερη

Πάσο = 10, 2$ = 7, κοντρ = 5

Πάάάσο. Ας υποθέσουμε ότι ο ανοίξας έχει 13 πό-
ντους και 10 ο απαντητής με την αγορά του 2 καρό 
και 13 εμείς = 36 άρα ο δικός μας στην καλύτερη 
περίπτωση έχει 4.
Επιπλέον οι πίκες του ανοίξαντα είναι πίσω από 
τις δικές μας. Το βλέπω το έργο των 1100: Αντάμ 
καρό από Νότο, πιάνει ο Βοράς και γυρίζει πίκα από 
2 λιμά, πιάνει ο Νότος και δεύτερο καρό, πιάνει ο 
Βορράς και γυρίζει καρό κόβει ο Νότος, γυρίζει Άσο 
πίκα και πίκα, κόβει ο Βοράς και γυρίζει την Ντάμα 
σπαθί βάζει η ανατολή τον Ρήγα παίρνει ο Νότος 
με τον Άσο και γυρίζει σπαθί παίρνει ο Βοράς και 
γυρίζει κούπα , βάζει την Ντάμα η Ανατολή παίρνει 
ο Ρήγας του Νότου, 9 λεβέ για την άμυνα 4 μέσα 
κοντρέ: Νότος= AQ1073, Kxx, 95, A10x. Βοράς = 
92, Jx, AQJxx, QJ9x. Και σκεφτείτε ότι και 2 μέσα 
κοντρέ = 500 είναι ακριβό γιατί οι άλλοι είναι στην 
πρώτη μανς... Παρεμβολή στο επίπεδο 2 θέλει 
6φυλλο καλό χρώμα, όμως είστε και στη λεγόμενη 
θέση “σάντουιτς”, ΘΕΛΕΙ εξαιρετικό χέρι.

Οι δάσκαλοι
Μ. Κορώνη: Πάσο. Σε ομάδες στη δεύτερη 
μανς η παρεμβολή στο επίπεδο δύο χρειάζεται 
καλύτερο χρώμα, ειδικά όταν οι αντίπαλοι έχουν 
δείξει ότι έχουν την υπεροπλία των πόντων. 
Με δεδομένο ότι πολύ δύσκολα θα εκτελέσει ο 

άξονας μας, το μόνο που θα πετύχουμε είναι να 
δείξουμε στους αντιπάλους που βρίσκεται το 
φύλλο που περισσεύει ενώ αν οι κούπες είναι 
μοιρασμένες άσχημα για μας θα τους προσφέ-
ρουμε τη δυνατότητα να γράψουν στην πλευρά 
τους αμυνόμενοι στις 2$ κοντρέ. Εξάλλου τα 
ονέρ που έχουμε στις πίκες μάλλον δεν προσφέ-
ρουν κά ποιες λεβέ καθώς ο Νότος άνοιξε 1#. 
Όσον αφορά στην περίπτωση που κάνει αντάμ ο 
συμπαίκτης σε συμβόλαιο πχ ΧΑ του Νότου είναι 
πολύ πιθανό να βγει κούπα καθώς θα μπορεί να 
συμπεράνει εύκολα από το φύλλο του ότι θα πρέ-
πει να μας «βρει» με την αντάμ και όχι να μαιτρά-
ρει το δικό του χρώμα (πιθανόν σπαθιά). 
K. Μπόζεμπεργκ: Πάσο. Τα 800 ή τα 1100 
παραμονεύουν σε αυτή τη διανομή. Κάποιος 
θα μπορούσε να πει σα γενικό κανόνα ότι “όταν 
οι αντίπαλοι χρησιμοποιούν ακολουθία 2 επί 1, 
καλό είναι να σιωπάτε”. Όταν παρεμβάλλεστε σε 
τέτοιες ακολουθίες φροντίστε να έχετε καλό και 
μακρύ χρώμα, οι πόντοι δε βοηθούν.
Γ. Προκοπίου: Πάσο. Από εδώ μέχρι την Ανα-
τολή. Δεν είναι μόνο οι κακές αξίες στις πίκες 
(πριν τις πίκες του Νότου) αλλά και το γεγονός ότι 
βρίσκεστε σε θέση σάντουιτς. Στο συμπαίκτη σας 
αναλογούν ελάχιστοι πια πόντοι. Το χέρι ανήκει 
στους αντίπαλους, μην πηγαίνετε γυρεύοντας 
για μπελάδες. Ο προβληματοθέτης φρόντισε 
μάλιστα να βάλει την Ανατολή στη δεύτερη 
μανς, έτσι ώστε η επιλογή 2$ να ισοδυναμεί με 
κακούργημα!

Οι αναγνώστες
Μ. Γκανής: Πάσο. Η παρεμβολή στις κούπες 
είναι αρκετά ριψοκίνδυνη διότι, πρώτον σύμ-
φωνα με τον κανόνα των 500 δεν πληρούμε τους 
όρους, δεύτερον διότι οι αξίες μας στις πίκες βρί-
σκονται πριν τις πίκες του ανοίξαντα και τρίτον 
διότι τα λιμά καρό μας βρίσκονται μετά τα καρό 
του απαντώντα.
Δ. Ζήκας: Πάσο. 2$ ίσως αλλά στην δεύτερη? 
Οπότε πάσο.
Λ. Ζήτης: Πάσο. Η αγορά δείχνει ότι οι κακοί 
έχουν τουλάχιστον 23 πόντους. Άρα ο σύντροφος 
είναι ελάχιστος και εμείς στη 2η. Οι θυσίες εδώ 
κοστίζουν.
Β. Ρουσέας: Πάσο. Δεν χρειάζονται ηρωισμοί 
με χαμένες προφανώς αξίες στις πίκες μας από 
το νότο.
Γ. Φλουρής: 2$. Παρόλο που οι πίκες μάλλον 
κακοστέκουν, έχω αρκετά καλό χέρι και θα το 
ρισκάρω να παρεμβληθώ στην κόκκινη. Είναι και 
υπόδειξη αντάμ.

Λ. Ζήτης: 3$. Δηλώνω ότι η κούπα μου είναι 5φ 
και έχω δυνατό χέρι. Αν παίζουμε το 4ο χρώμα 
μπορώ να αγοράσω 2& οδηγώντας σε ΧΑ.
Β. Ρουσέας: 2&. 4ο χρώμα, για να καταλάβου-
με τη κατανομή και δύναμη του συμπαίκτη.Αν 
υπάρχει 3φυλλο στη κούπα... πάμε ψηλά.
Γ. Φλουρής: 2&. Υποθέτω ότι παίζουμε 4ο χρώ-
μα forcing. Αλλιώς θα καρφώσω 3ΧΑ.

Πρόβλημα 3

Ομάδες – ΑΔ στη δεύτερη

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

4ΧΑ = 10, 4$ = 8, 4# = 7

4ΧΑ. Η αγορά 4& απαιτεί από το συμπαίκτη να 
ενδιαφερθεί μόνο αν δεν έχει χαμένες αξίες στο 
σόλο μας. Στην περίπτωσή μας έδειξε ενδιαφέρον 
με την αγορά 4^. Άρα μας μένει να μάθουμε πόσα 
κοντρόλ έχει.

Οι δάσκαλοι
Μ. Κορώνη: 4ΧΑ. Με τον ^A απέναντι το χέρι 
μας αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία. Για να 
απλοποιήσουμε την κατάσταση χρησιμοποιούμε 
τη σύμβαση Blackwood. 
Εναλλακτικά θα μπορούσαμε να κάνουμε κιου-
μπίντ στις κούπες αλλά πιθανόν κάτι τέτοιο να 
περιέπλεκε την κατάσταση αν ο συμπαίκτης είχε 
πχ 2 λιμές κούπες καθώς δε θα γνώριζε τι κο-
ντρόλ έχουμε στο χρώμα.
K. Μπόζεμπεργκ: 4$. Κιού-μπιντ δείχνοντας 
1ου ή 2ου γύρου κοντρόλ στο χρώμα. Αν ο συ-
μπαίκτης έχει το Κ πίκα και 2 Άσους ή 3 άσους 
αναμένεται να ρωτήσει άσους. Σε αντίθετη περί-
πτωση αγοράζει 4 πίκες.
Γ. Προκοπίου: 4XA. Αν και το Splinter με τόσο 
ισχυρά χέρια δεν είναι του γούστου μου, εδώ η 
Ανατολή θα πρέπει να πάρει την πρωτοβουλία 
αφού η Δύση έδειξε να ενδιαφέρεται. Αν το 
cue-bid στα καρά φανερώνει τον ^Α (δεν είναι 
σίγουρο αλλά είναι το πιθανότερο) τότε τα μόνα 
φύλλα-κλειδιά που απομένουν είναι οι $Α και #Κ 
που τα μαθαίνει κανείς με τον πιο απλό τρόπο.

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1# πάσο 4&* πάσο

4^** πάσο ;

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1#

πάσο 2^ ;

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# KJ8
$ AQ1087
^ 542
& K9

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# AQ87
$ K953
^ KQ82
& 7
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Πρόβλημα 5

Ζεύγη – όλοι στη πρώτη

Πάσο = 10, 2^ = 9

Πάσο σε πρώτη φάση. Ο συμπαίκτης θα πρέπει 
να έχει λάβει τα μέτρα του. Αν ο Βοράς είπε πάσο 
περιμένοντας το ξανάνοιγμα της αγορά από τον 
Νότο με κοντρ, μπορούμε να προτείνουμε 2 καρό 
με κρύα καρδιά...

Οι δάσκαλοι
Μ. Κορώνη: 2^. Με κάποιες αξίες, αξιοπρεπές 
πεντάφυλλο χρώμα και σικάν στο χρώμα της πα-
ρεμβολής του συμπαίκτη, μπορούμε στην πρώτη 
μανς να ρισκάρουμε με τη μη επιτακτική αγορά 
2^. Οτιδήποτε αγοράσει ο συμπαίκτης (πάσο, 
2$) μας αρέσει εκτός από την επαναδήλωση 
του χρώματος που παρεμβλήθηκε. Βέβαια στην 
περίπτωση αυτή θα έχει καλό εξάφυλλο με συνέ-
πεια να μην είναι και τόσο άσχημα τα πράγματα 
και εύκολο το κοντρ από τους αντιπάλους (όχι 
βέβαια ότι θα είμαστε χαρούμενοι από μια τέτοια 
εξέλιξη...).
K. Μπόζεμπεργκ: 2^. Όχι φόρσινγκ αγορά, 
Αυτό που ψάχνετε είναι ένα καλύτερο συμβό-
λαιο.
Γ. Προκοπίου: Πάσο. Πιθανότατα ο Βορράς 
έχει στηθεί για τιμωρία. Τι θα γίνει όμως αν η 
αγορά συνεχιστεί με κοντρ – πάσο – πάσο; Εδώ 
σε θέλω.

Οι αναγνώστες
Μ. Γκανής: Πάσο. Εμπιστευόμαστε τον σύντρο-
φο. Η παρεμβολή του προφανώς τον αφήνει αδι-
άφορο για τα δικά μας χρώματα. Κάθε άλλη δή-
λωση μπορεί να εκτινάξει την αγορά στα ύψη και 
οι 8 πόντοι μας δεν αφήνουν τέτοιο περιθώριο.
Δ. Ζήκας: Πάσο. Κοντρ δεν έκανε ο πάρτνερ 
άρα η κατανομή του είναι ανώμαλη. Με το 2^ 
του δείχνω πόντους που δεν έχω, 2$ χωρίς κοντρ 
από τον συμπαίκτη το ξεχνάω.
Λ. Ζήτης: 2^. Επιβάλλεται να μιλήσω.
Β. Ρουσέας: Κοντρ. Δίνουμε πληροφορίες χρή-
σιμες για την κατανομή μας και τις αξίες μας.

Γ. Φλουρής: 2^. Στην πρώτη είμαστε, θα το 
ψάξω λίγο, αν και μυρίζει μισφίτ.

Πρόβλημα 6

Ομάδες – ΑΔ στην πρώτη

2&=10, 3#= 9, 2^/$ = 5

2&.  Από 11 πόντους και πάνω κάνοντας κιουμπίντ 
ζητάμε περιγραφή της δύναμης του συμπαίκτη 
που παρεμβλήθηκε. Αν ξαναγοράσει απλά το χρώ-
μα του είναι μίνιμουμ, άλλο χρώμα δείχνει αξίες 
εκεί και ενδιαφέρον, ΧΑ = άνοιγμα και κράτημα 
στο χρώμα του ανοίξαντα.

Οι δάσκαλοι
Μ. Κορώνη: 2&. Αγοράζοντας το χρώμα των 
αντιπάλων (αγορά κιουμπίντ) δείχνουμε ενδι-
αφέρον χέρι με ή χωρίς φιτ και ζητάμε από το 
συμπαίκτη να ξαναγοράσει δείχνοντας μας αν 
η παρεμβολή του ήταν minimum, οπότε δεν θα 
αγοράσει πάνω από 2#  (αγορά 2^ ή 2$ δε 
δείχνουν κατ’ αρχήν επιπλέον αξίες ) ή αν έχει 
επιπλέον δύναμη (πχ αν αγοράσει 2ΧΑ ή 3#).
K. Μπόζεμπεργκ: 2&. Ας δούμε με τι έκανε 
παρεμβολή ο συμπαίκτης. Αν επαναφέρει στο 
αρχικό του χρώμα σημαίνει ότι είναι αδύνατος, αν 
αγοράσει άλλο χρώμα δείχνει αξίες εκεί και καλή 
παρεμβολή, τέλος αν πει 2ΧΑ δείχνει κράτημα 
στο αντίπαλο χρώμα και πόντους ανοίγματος.
Γ. Προκοπίου: 2&. Cue-bid. Δείχνει ισχυρό χέρι 
(11+ πόντοι) και ενδιαφέρον για κάτι παραπάνω. 
Γίνεται με ή χωρίς φιτ. Ζητάει από το συμπαίκτη 
να περιγράψει αν έχει παραπάνω από τους μίνι-
μουμ πόντους της παρεμβολής του. Αν είναι μίνι-
μουμ θα επαναλάβει το χρώμα του.

Οι αναγνώστες
Μ. Γκανής: 2&. Αν ο σύντροφος είχε δυνατό 
χέρι, για σκέψεις σλεμ, θα είχε αγοράσει κοντρ. 
Με το κιου-μπιντ του δίνω την δυνατότητα να πε-
ριγράψει καλύτερα το χέρι του αν και θεωρώ δε-
δομένο ότι θα καταλήξουμε στις 4 πίκες. Η μόνη 
περίπτωση αισιοδοξίας θα είναι να επαναδηλώσει 

πλευρικό τετράφυλλο στα δυνατά καρό μας.
Δ. Ζήκας: 3#. Πρόταση.
Λ. Ζήτης: 3#. Φιτ και δύναμη. Προτείνω μανς.
Γ. Φλουρής: 3#. Πρόταση για μανς.

Πρόβλημα 7

Ζεύγη – όλοι στη δεύτερη

*Φόρσινγκ, 6φυλλο χρώμα

3#=10, 4&/4^= 8, 5^ = 6, 3ΧΑ = 5

3#. Αν η αγορά 3 καρό είναι φόρσινγκ τότε έχο-
ντας Α64 στα καρό και πεντάφυλλο σπαθί του KQ 
και 17 πόντους, κάνετε όνειρα για σλεμ. Για να 
εκφράσετε με κομψό τρόπο τις βλέψεις σας, κάντε 
ένα κιουμπιντ στον πρώτο άσο που έχετε, τον άσο 
πίκα. Ο συμπαίκτης σας ξέρει τώρα ότι δεν έχετε 
τον άσο κούπα αφού τον παραλείψατε και θα κάνει 
εκείνος την επόμενη κίνηση. 

Οι δάσκαλοι
Μ. Κορώνη: 3#. Δεν αγοράζουμε 3ΧΑ καθώς 
ανησυχούμε για το κράτημα στις κούπες. Με την 
αγορά μας δείχνουμε αξίες στις πίκες και ανησυ-
χία στο χρώμα που υπερπηδήσαμε (εδώ κούπες). 
Έτσι αν ο συμπαίκτης έχει πρόβλημα και αυτός 
στις κούπες (π.χ. δύο ή τρία λιμά) υπάρχει και η 
εναλλακτική μανς των 5^. Φυσικά αν ο συμπαί-
κτης έχει μεγαλύτερες φιλοδοξίες από μια απλή 
μανς θα μπορεί εύκολα να «ταυτοποιήσει» τον 
#A στο χέρι μας όταν αργότερα ρωτήσει Άσους.
K. Μπόζεμπεργκ: 3#. Δείχνουμε τις αξίες μας 
και αρνούμαστε κράτημα κούπα, αν ο συμπαίκτης 
αγοράσει 3ΧΑ θα συνεχίσουμε με 4σπαθιά που ο 
συμπαίκτης πρέπει να το εκλάβει σαν κιουμπίντ 
με ενδιαφέρον για σλεμ.
Γ. Προκοπίου: 3#. Cue-bid, διαφορετικού εί-
δους από το προηγούμενο. Φανερώνετε ενδια-
φέρον για σλεμ, φιτ στο καρό και αδυναμία cue-
bid στις κούπες. Το σλεμ είναι πάρα πολύ κοντά.

Οι αναγνώστες
Μ. Γκανής: 3#. Δείχνω το πρώτο μου κράτημα 
στις πίκες και αρνούμαι κράτημα στις κούπες. Ο 
σύντροφος ξέρει ανάλογα με τους πόντους του 
και το αν έχει κράτημα στις κούπες αν θα πάει ΧΑ 
ή αν θα προχωρήσει διαφορετικά με κιουμπίντ 
καθ’ οδόν για μανς ή σλεμ στα καρό.
Δ. Ζήκας: 4^. Καλύτερα με ατού γιατί στις κού-
πες τι γίνεται.
Λ. Ζήτης: 4^.  Η δύναμη του συντρόφου είναι 

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# Q107
$ K632
^ AKJ7
& 73

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1&

1# πάσο ;

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# ΑΚ3
$ J3
^ A64
& KQ853

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1ΧΑ πάσο

3^* πάσο ;

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 8765
$ K432
^ KQ763
& –

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1#

2& πάσο ;
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Δ 
Β

 
Ν

 Α
# A83
$ Q98
^ AJ3
& Q943

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# AQ107
$ K103
^ AKJ7
& 73

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# K
$ J103
^ A53
& AKQJ84

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# Q
$ J10
^ A853
& KJ9653

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# Q6
$ J105
^ 973
& AKJ96

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1#

πάσο πάσο ;

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
3^ ;

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1& 1$

πάσο 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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Πρόβλημα 3

Ζεύγη – ΑΔ στη δεύτερη

Πρόβλημα 4

Ομάδες – ΑΔ στη δεύτερη

Πρόβλημα 5

Ζεύγη – όλοι στη πρώτη

Πρόβλημα 8

Ζεύγη – όλοι στη δεύτερη

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# ΑΚ1072
$ Q75
^ 5
& AQJ5

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1# πάσο

1ΧΑ πάσο ;

μόνο στα καρά. Οπότε δυστυχώς δεν υπάρχουν 
τα 3 ΧΑ. Του προτείνω με το φιτ και τους 18π μου 
οτιδήποτε κρίνει.
Β. Ρουσέας: 3#. Κιουμπίντ, στις κούπες εστιά-
ζεται το πρόβλημά μας.
Γ. Φλουρής: 4&. Είμαι τρύπιος στις κούπες, 
οπότε τα ΧΑ είναι εκτός συζήτησης. Του δείχνω 
τα σπαθιά, κι ας αποφασίσει αυτός.

Πρόβλημα 8

Ομάδες – ΑΔ στη δεύτερη

2& = 10, 3& = 7, 2#/3#/3ΧΑ/4# = 6

2&. Πήδημα σε νέο χρώμα δείχνει 18 της προ-
κοπής και πάνω (όχι βαλέδες δίφυλλους π.χ.) με 
5-4. Η πρώτη επαναδήλωση του ανοίξαντα με 
πήδημα είναι επιτακτική μέχρι τη μανς και ο καη-
μένος ο συμπαίκτης μπορεί να έχει απαντήσει με 6 
πόντους. Με 16-17 όταν έχετε 5-5 χωρίς χαμένες 
αξίες στα κοντά χρώματα.

Οι δάσκαλοι
Μ. Κορώνη: 2&. Δεν πρέπει να παρασυρθούμε 
από τους 16 πόντους μας και να πηδήξουμε στα 
3&. Η αγορά μας δείχνει 12-17 πόντους και αν ο 
συμπαίκτης έχει μέγιστο (8 καλούς ή 9 πόντους) 
οφείλει να κρατήσει ανοικτή την αγορά είτε δί-
νοντας μας φιτ σε κάποιο από τα 2 χρώματα μας 
είτε αγοράζοντας κάποιο δικό του πεντάφυλλο ή 
εξάφυλλο χρώμα (στην περίπτωση αυτή ακόμη 
και με minimum), είτε αγοράζοντας 2ΧΑ (καλοί 9 
με κρατήματα στα μη αγορασθέντα).
K. Μπόζεμπεργκ: 2&. Η οικονομική επανα-
δήλωση σε νέο χρώμα αρχίζει από 12 και φτάνει 
μέχρι 17 πόντους. Θυμηθείτε πως αν αγοράζατε 
3& θα δείχνατε ισχυρό άνοιγμα. Και άντε μετά να 
φρενάρετε το συμπαίκτη!

Γ. Προκοπίου: 2&. Φυλάξτε τα 3& να τα αγορά-
ζετε με 18-19 πόντους και 5-4 ή με 17 τουλάχι-
στον πόντους και 5-5. Τα 3& είναι φόρσινγκ μανς 
ακολουθία. Αν ο συμπαίκτης σας πασάρει τα 2& 
να μην ανησυχήσετε. Δε θα έχετε χάσει τίποτα. 

Οι αναγνώστες
Μ. Γκανής: 2&. Με τους 16 πόντους μου και την 
ανώμαλη κατανομή τολμώ να δηλώσω το δεύτε-
ρο χρώμα μου συντηρητικά.
Δ. Ζήκας: 2&. Δείχνω το 2ο χρώμα που έχω και 
αρχικά άρνηση για χωρίς ατού.
Λ. Ζήτης: 2&. Συνεχίζω κανονικά την περιγραφή 
του χεριού μου. Έχει το δικαίωμα προτίμησης.
Γ. Φλουρής: 2&. Του δείχνω το δεύτερο χρώμα 
μου και 15-18 πόντους.

Πρώτος από τους αναγνώστες ο Μάρκος Γκάνης 
με τέλειο αποτέλεσμα, 80 π. στους 80!. Ακολου-
θούν οι Γ. Φλουρής, Δ. Ζήκας, Λ. Ζήτης, Ι. Ράπτης 
όλοι με πάνω από 70 πόντους.  Συγχαρητήρια.

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# A43
$ KJ9
^ A8
& AQ1095

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1$ κοντρ πάσο

1# πάσο ;

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# Κ95
$ AQJ6
^ 1032
& Κ94

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1# πάσο 2& πάσο

2$ πάσο ;

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1# πάσο 2& πάσο

3# πάσο ;

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
2$* ;

Πρόβλημα 6

Ομάδες – ΑΔ στην πρώτη

*Weak - two

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# Κ83
$ K954
^ 6
& AJ962

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
2ΧΑ πάσο 3& πάσο

3# πάσο ;

Πρόβλημα 7

Ζεύγη – όλοι στη πρώτη

Πρόβλημα 1

Ομάδες – όλοι στη δεύτερη

Πρόβλημα 2

Ζεύγη – όλοι στη δεύτερη
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Νικητές Εσωτερικών Πρωταθληµάτων Σωµατείων
[Από Μάιο έως Αύγουστο 2010]

Επιμέλεια: Ι. Σουβατζής

 Όμιλος ΑΜΙ | 30/4-2/5/2010

Εκ
δρ

ομ
ικ

ό σ
τη

 Π
άρ

γα 1-16
Γκουγιάννος Δ - Γεωργίου Κω.
Στελλάκη Ν - Παναγάκη Μ.
Κανναβός Π - Λέκος Γ.
Σιδέρης Γ - Βογιατζόπουλος Σ.
Μηλά Μ - Ντατσάκη Α.
Παναγάκης Ν - Μηλιτσόπουλος Ι.

60,74
56,12
55,81
54,49
53,92
51,08

1-9
Παπαιωάννου Β - Δόνος Β.
Σιάκαρης Κ - Μασσαλάς Β.
Παπαγεωργίου Θ - Μουραζέρη Μ.
Διαμαντής Σ - Μακοπούλου Α.
Παγούνη Χ - Παγούνης Ν.
Μητρογιάννη Π - Σουλιώτης Δ.

63,48
58,78
57,08
54,75
54,23
51,88

 Όμιλος ΑΟΜ | 30/4-2/5/2010

Gr
an

d 
Pr

ix

1-16
Μπομπολάκης Σ.
Διαμαντίδης Ν.
Έιντι Μσ.
Γιαννούλης Γ.
Καρλαύτης Γ.
Βρούστης Β.

62,95
61,98
61,12
60,95
60,41
59,85

1-9
Ψαρούλης Π.
Περδικάρης Ν.
Κωσταπάνος Β.
Πλωμαρίτης Γ.
Τσεκούρα Α.
Πανουτσακοπούλου Μ.

62,68
65,68
59,71
59,71
56,03
56,03

 Όμιλος ΟΑΜΘ | 13-15/5/2010

Π.
 Δ

απ
όν

τε

1-16
Αγγελόπουλος Π - Κουκουσέλης Α.
Ζώζης Σ - Οικονομόπουλος Γ.
Αθανασιάδης Α - Τριχόπουλος Α.
Σταυρινός Σ - Προυκάκης Σ.
Μπιμπλή Ε - Ζαμπόγλου Κ.
Θεοδωρίδης Ι - Παντελόπουλος Γ.

56,72
56,13
55,85
55,04
51,13
50,75

 Όμιλος ΟΠΑΦ | 16-17/1/2010

Gr
an

d 
Pr

ix

1-16
Δοξιάδης Κ.
Δασκαλάκης Μ.
Διαμαντίδης Ν.
Πολίτου Α.
Μπάλλας Δ.
Καραμανλής Ν.

58,80
56,91
56,09
55,51
55,33
55,02

1-9
Μπαλκίζας Α.
Παπαδόπουλος Αδ.
Αλυσανδράτου Ε.
Κάππας Α.
Τσεζένας Λ.
Τουινέα Α.
Βούρδουγλου Γ.

60,02
58,11
57,67
56,08
56,08
55,43
55,43

1-6
Μωραίτου Α.
Παπανικολάου Αν.
Δρογώση Θ.
Κόντος Δ.
Γούλιου Μ.
Κωνσταντόπουλος Δ.

69,79
69,79
61,05
61,05
60,41
60,41

 Όμιλος ΑΟΜ | 21-24/05/2010

Εκ
δρ

ομ
ικ

ό σ
τη

ν Α
ίγ

ιν
α 1-16

Ρούσσος Γ - Μαμιδάκη Λ.
Μπομπολάκης Σ - Γαρουφαλής Μ.
Βαγιανού Μ - Βαγιανός Γ.
Οικονομόπουλος Γ - Θεμελίδης Χ.
Έιντι Μσ - Βρούστης Β.
Αντανασιώτη Ν - Παπαλοπούλου Ν.

61,66
58,07
56,86
55,68
54,71
53,85

1-9
Χόλη Σ - Λαμπάκη Μ.
Κλήμη Σ - Μαυρομάτη Μ.
Ασημακόπουλος Ι - Τσοβού Μ.
Οικονόμου Αι. - Σίμου Ε.
Βαγενάς Α - Κολιγιάννη Ι.
Μαρκούρη Α - Γαβαλάς Μ.

62,08
60,05
57,93
56,58
56,02
55,56
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1-
16

Νίκα Β.
Μπομπολάκης Σ.
Μπίκα Ε.
Κηπουρός Ν.

129,00

Θεμελίδης Χ.
Οικονομόπουλος Γ.
Μαμιδάκη Λ.
Ρούσσος Γ.

121,00

Βρούστης Β.
Δόλκα Χ.
Έιντι Μσ.
Πουρνάρας Α.
Διπλούδη Μ.
Γαρουφαλής Μ.

115,00

1-
9

Παπαδοπούλου Ε.
Δασκαλοπούλου Α.
Αδαμοπούλου Χ.
Παπαδόπουλος Θ.

132,00

Τσοβού Μ.
Ασημακόπουλος Ι.
Γαλανόπουλου Α.
Παπαδοπούλου Αδ.

128,00

Χόλη Σ.
Πραποπούλου Κ.
Τζανετουλέα Λ.
Λαμπάκη Μ.

126.00

 Όμιλος ΟΑΑ | 04-06/06/2010

Gr
an

d 
Pr

ix

1-16
Βελώνη Α.
Παπακονδύλης Ι.
Κορώσης Θ.
Έιντι Μσ.
Σκορδαλίδη Κ.
Μπάκας Κ.

60,38
60,38
59,53
58,76
57,67
57,67

1-9
Ιωάννου Α.
Παπακωνσταντίνου Ν.
Οικονόμου Αι.
Δώσσας Γ.
Λύτρα Α.
Τσιφουτίδη Β.

61,33
61,33
57,00
57,00
56,48
56,48

1-6
Νικολαίδης Πε.
Νανόπουλος Α.
Ισιδωρίδου Μ.
Καρτάλος Δ.
Ματσάγγος Θ.
Τριανταφυλλίδης Θ.

60,12
60,12
58,16
58,16
56,19
56,19

 Όμιλος ΟΑΜΧΝ | 02-06/06/2010

Γιο
ρτ

ή 
Μ

πρ
ιτζ

 
«Β

ΟΥ
ΚΟ

ΛΙ
ΕΣ

»

1-16
Ρούσσος Γ - Μαμιδάκη Λ.
Δελημπαλταδάκης Ν - 
Κοντομήτρος Κ.
Δοξιάδης Κ - Μπομπολάκης Σ.
Πολίτου Α - Κοτρωνάρου Α.
Διαλυνάς Α - Διαλυνάς Μ.
Παπαδάκης Ν - Μαραγκουδάκης Ε.

60,08

58,32
58,01
57,34
57,16
56,71

1-9
Φουντουλάκη Μ - Μαρκετάκης Γ.
Χαλκιαδάκης Ε -Τριχάκη Ρ.
Δριδάκης Ι - Κλάδος Σ.
Δασκαλάκη Μ - Ακασιάδης Ι.
Αλυσανδράτου Ε - Τσουκαλά Γ.
Γαλανοπούλου Α -
Παπαδόπουλος Αδ.

57,98
57,41
55,89
55,51
55,26

54,87

1-6
Μπενιουδάκης Μ. - Φωτόπουλος Γ.
Πλούμη Π - Τζιμπράγου Ζ.
Παπαντίνοφ Ν - Κράμερ Χοχ Μ.
Σκούρα Ν - Άστρας Δ.
Παχάκης Ν - Περσυνάκη Ε.
Μήλια Φ - Πρωτόπαπα Φ.

60,72
55,03
51,83
51,37
51,00
50,61

1-
16

Διαμαντίδης Ν.
Μιχαλόπουλος Μ.
Ρούσσος Γ.
Μαμιδάκη Λ.

100,00

Βελαίτη Π.
Τσιρίκου Λ.
Δασκαλάκης Μ.
Παπαχατζής Ν.

86,00

Καπελώνης Π.
Μαμαλάκης Γ.
Αντουράκης Η.
Εφεντάκης Ν.

80,00

1-
9

Τζινάκης Ε.
Κασκαμπά Κ.
Αλυσανδράτου Ε.
Τσουκαλά Γ.

96,00

Μαθιουλάκης Α.
Παπαδάκης Μ.
Λαγκουβάρδος Ι.
Τζαγκαράκης Γ.
Αντωνάκης Δ.

96,00

Μαχαιριανάκη Φ.
Ραζή Ν.
Παπακωνσταντίνου Αι.
Χατζηκόκκινου Κ.

80,00

1-
6

Κατριτζιδάκης Κ.
Μουτάφη Β.
Φουντουλάκη Μ.
Μαρκετάκης Γ.

108,00

Χαδούλη Μ.
Χατζιώτη Α.
Σκούρα Ν.
Άστρας Δ.

80,00

Τσαμουσόπουλος Η.
Σταμουσοπούλου Β.
Ιορδάνογλου Α.
Ιορδάνογλου Ε.

79,00

 Όμιλος ΟΑΜΡ | 05-07/06/2010

Kύ
πε

λλ
ο Ρ

όδ
ου

1-16
Δανελλάκης Δ - Ράμος Ε.
Λαμπαδάκη Μ - Σιμάτης Α.
Βρούχος Ν - Κελεπέρας Κ.
Τυραδέλλη Α - Λεριάς Ε.
Γιαλλούσης Μ - Καβαλάκης Ι.
Παπασάββας Γ - Παύλους Δ.

63,98
57,27
57,15
55,79
55,18
54,98
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 Όμιλος ΑΟΜΨ | 11-13/06/2010
Gr

an
d 

Pr
ix

1-16
Μαυρίκου Ε.
Μαρσώνης Π.
Νικητόπουλος Γ.
Κυριακίδης Γ.
Χριστοδούλου Π.
Μούλιου Τ.

67,37
67,37
63,28
62,96
61,81
61,25

1-9
Γονατάς Σ.
Αναστασίου Μ.
Ιωάννου Α.
Κωσταπάνος Β.
Βούρδογλου Γ.
Κουρογένη Α
Κάππας Α.

64,48
60,01
59,70
59,54
59,54
58,02
58,02

 Όμιλος ΑΟΜΨ | 25-27/06/2010

Gr
an

d 
Pr

ix

1-16
Κουτρούμπας Γ.
Κάιζερ Κ.
Οικονόμου Κ.
Μηλιτσόπουλος Ι.
Σκιαδέλλη Β.
Κοταράς Κ.

59,84
59,84
57,99
57,75
57,62
57,62

1-9
Καλογερά Ε.
Μπενετάτος Α.
Σάντη Π.
Θεοδώρου Β.
Παπακωνσταντίνου Ν.
Ιωάννου Α.

60,29
60,29
58,41
58,41
57,62
57,65

 Όμιλος ΑΟΜΒ | 25/6-01/07/2010

Εκ
δρ

ομ
ικ

ό σ
τη

ν Π
άρ

ο 1-16
Βρούστης Β - Σαπουνάκης Α.
Βρούστης Α - Πουρνάρας Α.
Μαυρίκου Ε - Βαμβάκος Γ.
Μαμιδάκη Λ - Ρούσσος Γ.
Λαγγουράνης Φ - Πανόπουλος Κ.
Κάγκαλος Α - Παγιασλής Ν.

62,28
60,59
59,84
59,40
56,97
55,15

1-6
Καβούκη Δ - Lovely A.
Σκούρα Ν - Άστρας Δ.
Σαρέντη Α - Κυριαζή Μ.
Καχραμάνης Γ - Αγγελοπούλου Μ.
Ζήβα Α - Κάλλα Α.
Καρτάλος Δ - Ισυδωρίδου Μ.

63,37
61,70
60,92
60,87
59,68
57,41

1-
16

Κορώσης Θ.
Βογιατζόπουλος Σ.
Διαμαντίδης Ν.
Δοξαστάκης Γ.

100,00

Κυρκίτσος Σ.
Τρίπου Μ.
Χρυσοσπάθη Α.
Οικονόμου Λο.

90,00

Πανόπουλος Κ.
Λαγγουράνης Φ.
Βαγιανού Μ.
Βαγιανός Γ.

77,00

1-
9

Καχραμάνης Γ.
Λαβράνος Ν.
Μπαλωμένου Α.
Αγγελοπούλου Μ.
Βασαρμίδη Χ.
Χρήστου Χ.

79,00

Μαρκεζίνη Α.
Κασάπη Ε.
Αθανασοπούλου Φ.
Μπέννετ Ρ.

59,00

Καραγιάννη Μ.
Αναστασίου Μ.
Ζουροπούλου Β.
Γονατά Γ.

55,00

 Όμιλος ΟΑΜ | 01-03/07/2010

Εκ
δρ

ομ
ικ

ό 
στ

ην
 Π

έρ
δι

κα

1-16
Κοτινάς Σ - Καραγιαννόπουλος Λ.
Παπαναστασίου Α - Παπυράκη Μ.
Χατζημπαλής Μ - Τσεβδού Α.
Κιαπέκος Ι - Γαρουφαλής Μ.
Παπαιωάννου Β - Δόνος Β.
Τσάμης Φ - Παπακωνσταντίνου Λ.

65,22
62,51
58,77
56,52
55,37
54,65
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 Όμιλος ΑΟΑΦ | 02-04/07/2010
Gr

an
d 

Pr
ix

1-16
Μπομπολάκης Σ.
Κοντομήτρος Κ.
Δελημπαλταδάκης Ν.
Καραμανλής Ν.
Νίνος Σ.
Βαμβάκος Γ.

61,79
58,05
58,05
57,19
56,99
55,21

1-9
Κωσταπάνος Β.
Πλωμαρίτης Γ.
Χαραλαμπίδου Σ.
Πανουτσακοπούλου Μ.
Σάντη Π.
Καραγιάννης Ι.

63,32
63,32
59,20
58,41
58,41
57,71

 Όμιλος ΟΑΜΚΗ | 8-10/07/2010

Εκ
δρ

ομ
ικ

ό 
στ

η 
Νε

άπ
ολ

η

1-16
Χατζηδάκης Ε - Σαπουνάκης Α.
Ρούσσος Γ - Μαμιδάκη Λ.
Πανόπουλος Κ - Βουκούτης Ν.
Παναγάκη Μ - Μηλιτσόπουλος Ι.
Ευαγγελίδης Δ - Μιχαλάκου Κ.
Βαγιανός Γ - Βαγιανού Μ.

62,28
61,67
56,67
56,18
54,70
53,98

1-9
Γαλανοπούλου Α - 
Παπαδόπουλος Αδ.
Τζανετουλέα Λ - Πραποπούλου Κ.
Λαμπάκη Μ - Χόλη Σ.
Μπονέλη Α - Σταματιάδης Β.
Κουρογένη Α - Κατρίνης Μ.
Αλυσανδράτου Ε - Τσουκαλά Γ.

61,93
54,67
54,14
53,74
53,48
51,80

1-6
Σκούρα Ν - Άστρας Δ.
Χατζιώτη Α - Κατρίνη Δ.
Ραζή Ν - Καμπούρη Ι.
Κουκλάκη Ε - Ξένου Α.
Μπαμπάσικα Κ - Κυριαζή Μ.
Μαγκλάρας Β - Ψαριανού Σ.

67,71
54,57
53,68
53,57
53,12
49,61

 Όμιλος ΑΟΜΨ | 09-11/07/2010

Gr
an

d 
Pr

ix

1-16
Γιαννάκης Ι.
Παπαναστασίου Α.
Κυριακίδης Γ.
Δαρκαδάκης Α.
Σκορδαλίδη Κ.
Μπάκας Κ.

63,22
63,22
61,90
61,76
60,90
60,90

1-9
Σπανού Α.
Αντανασιώτη Λ.
Τσελεκούνης Ι.
Παπαγεωργίου Γεω.
Σοφίλου Σ.
Κόττη Κ.

65,03
65,03
58,25
58,25
58,25
57,72

 Όμιλος ΑΣΝΒ | 15-17/07/2010

Gr
an

d 
Pr

ix

1-16
Μπενιού Μ.
Μαρσώνης Π.
Παπαλοπούλου Ν.
Μαναίλογλου Λ.
Ροσσολάτου Δ.
Σιμοπούλου Ι.

57,50
57,50
55,46
55,46
55,38
55,38

 Όμιλος ΟΠΑΦ | 16-18/07/2010

Gr
an

d 
Pr

ix

1-16
Ρούσσος Γ.
Μαμιδάκη Λ.
Κανναβός Π.
Δελημπαλταδάκης Ν.
Μπομπολάκης Σ.
Έιντι Μσ.

63,43
63,43
62,98
60,07
59,00
57,63

1-9
Παπαχαριζάνος Κ.
Αλεξανδρόπουλος Θ.
Γαιτάνας Α.
Γαιτάνα Λ.
Τσώνης Ν.
Παπαδόπουλος Β.

63,01
63,01
60,57
60,57
60,52
60,52

 Όμιλος ΑΟΜΨ | 23-25/07/2010

Gr
an

d 
Pr

ix

1-16
Προκοπίου Ι.
Παπαχατζής Ν.
Καμτσίου Τ.
Κορδούτης Γ.
Σταθακοπούλου Ρ.
Νέστορα Θ.

64,86
64,86
61,56
61,56
60,14
58,75

1-9
Πραποπούλου Κ.
Παπανδρέου Δ.
Αιβαζοπούλου Μ.
Αιβαζόπουλος Κ.
Καλογερά Ε.
Μπενετάτος Α.

61,26
61,26
57,27
57,27
56,55
56,55

1-6
Κυριαζή Μ.
Μπαμπασίκα Κ.
Γαιτάνα Λ.
Γαιτάνας Α.
Μωραίτου Α.
Κωνσταντόπουλος Δ.

60,42
60,42
57,45
57,45
56,25
56,25
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 Όμιλος ΟΠΑΦ | 30/07-01/08/2010
Gr

an
d 

Pr
ix

1-16
Πρωτονοτάριος Μ.
Οικονομίδης Ν.
Διονυσόπουλος Δ.
Κατσαρέλη Ε.
Σταθακοπούλου Ρ.
Πανόπουλος Κ.

61,64
59,97
58,80
58,79
58,79
57,54

1-9
Ψυχογύιου Κ.
Κουρογένη Α.
Σκουλικάρης Δ.
Αντωνογιαννάκη Α.
Ψήλου Μ.
Δημητρακόπουλος Θ.

64,30
64,30
62,83
62,83
61,03
61,03

 Όμιλος ΠΛΗ | 31/07/2010

Ομ
άδ

ες
 Sw

iss
1-

16

Κουφάκης Ε.
Γεωργουλάκης Γ.
Διαλυνάς Α.
Διαλυνάς Μ.

120,00

Σκανδάλης Κ.
Σταυρουλάκης Ν.
Μεραμβελλιωτάκης Α.
Χαρωνίτης Ε.
Παπαδάκης Ν.
Φασουλάκης Κ.

100,00

Μανούρας Φ.
Πετράκης Γ.
Κιούλπαλης Ι.
Μυρτάκη Ε.

99,00

 Όμιλος KOAM | 06-08/08/2010

Ζε
ύγ

η

1-16
Χρυσικόπουλος Σ. - Κυριάκης Α.
Κουτσάκος Κ. - Αλαμάνος Ε.
Καραμάνος Α. - Βούλγαρης Σ.
Τσάμης Β. - Μακρής Ξ.
Χατζηδάκης Β. - Κούρκουλος Κ.
Σαούλος Ν. - Παπαδόπουλος Τ.

59,33
58,89
58,36
56,92
53,78
53,58

 Όμιλος ΟΠΑΦ | 06-08/08/2010

Gr
an

d 
Pr

ix

1-16
Μωυσίδης Α.
Κοντομήτρος Κ.
Παπαπέτρος Γ.
Δοξιάδης Κ.
Νέστορα Θ.
Σταματελάτου Π.

59,70
59,60
59,38
59,34
58,53
57,38

1-9
Αλυσανδράτου Ε.
Τσουκαλά Γ.
Τζανετουλέα Λ.
Λαμπάκη Μ.
Θαμβόπουλος Α.
Κωσταπάνος Β.

69,10
69,10
61,80
61,80
60,51
60,51

 Όμιλος ΟΠΑΦ | 20-22/08/2010

Gr
an

d 
Pr

ix

1-16
Κυριακίδου Α
Διπλούδη Μ
Οικονομόπουλος Γ
Παπακωνσταντίνου Λ
Κοντομήτρος Κ
Βρούστης Α

59,36
59,18
59,04
59,04
55,66
55,53

1-9
Κουρογένη Α.
Καραγιάννης Ι.
Οικονόμου Α.
Κατρίνης Μ.
Σάντη Π.
Ιωάννου Α.

65,43
65,39
63,01
63,01
58,01
58,01

 Όμιλος ΑΟΜΨ | 27-29/08/2010

Gr
an

d 
Pr

ix

1-16
Ρούσσος Γ.
Μαμιδάκη Λ.
Ψαρουδάκης Ν.
Ζέης Α.
Καλλιφρονάς Μ.
Μωυσίδης Α.

63,44
63,44
59,92
59,92
58,53
58,53

1-9
Κάππας Α.
Μπουρλετσίκας Α.
Αναστασίου Μ.
Γονατάς Σ.
Οικονόμου Α.
Κατρίνης Μ.

61,09
61,09
60,10
60,10
58,12
58,12

1-6
Γαιτάνα Λ
Γαιτάνας Α
Πανιάρα Μ
Πανιάρας Η
Μουτζούρη Α
Καραδημήτρη Α

65,04
65,04
61,33
61,33
57,56
57,56



29

Εξασκηθείτε στην αγοράΕξασκηθείτε 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 7 ]

Δύση Ανατολή Προτεινόμενη Αγορά Απάντηση

1. #KQJ3
$AJ7
^AQ84
&95

#A10876
$4
^K 4
&AQ1043

1ΧΑ
3#(1)
5^(2)
5ΧΑ (4)

2$
4ΧΑ
5$(3)
6#

1. Υπεραποδοχή (4φυλλο φιτ πίκα και μάξιμουμ) 
2. 0-3 Άσοι. 
3. Ερώτηση Ντάμας ατού αν υπάρχουν 3 Άσοι. 
4. Έχω την Ντάμα χωρίς Ρήγα στα άλλα χρώματα.

2. #KQ9876
$3
^AQ43
&A4

#AJ4
$AJ2
^62
&KJ876

1#
2^
4ΧΑ
5ΧΑ
6^ (3)

2&
3#(1)
5$
6&(2)
6#(4)

1. Όσοι παίζουν 2 επί ένα φόρσινγκ μανς πρέπει να αγοράσουν εδώ μόνο 2#. 
2. Έχω τον ρήγα σπαθί. 
3. Ενδιαφέρομαι για τον ^Κ. 
4. Δεν τον έχω, ούτε έχω τον $Κ (αν είχα το ^Κ θα έπρεπε να δηλώσω 7# άσχετα αν είχα τον $Κ).

3. #A76
$AJ9543
^54
&K5

#5
$KQ2
^A962
&AQJ42

1$
2$
4&(2)
5$
6&(3)

2&
3#(1)
4ΧΑ
5ΧΑ
7$

1. Σπλίντερ με 3φυλλο φιτ. 
2. Κιουμπίντ, παρότι το σπλίντερ μας αρέσει, η έλλειψη κοντρόλ στο καρό δεν μας επιτρέπει να ρω-
τήσουμε Άσους. 
3. Ο &Κ. Αν το κιουμπίντ ήταν σε σόλο ή σικάν δεν θα μας άρεσε τόσο πολύ. 

4. #KQ8432
$K3
^AQ1032
&–

#AJ43
$AJ2
^962
&Α98

1#
5&(2)
5XA (4)

2 ΧΑ(1)
5#(3)
6 #(5)

Ένα παράδειγμα Exclusion Blackwood: 
1. Jacoby 2XA = 4φυλλο + φιτ και τουλάχιστον άνοιγμα. Αν κάποιο ζευγάρι δεν παίζει αυτή τη σύμ-
βαση πρέπει οπωσδήποτε να παίζει κάποια παρόμοια (π.χ. 3ΧΑ με την ίδια έννοια). 
2. Exclusion Blackwood: πόσους Άσους έχεις εκτός από σπαθί; 
3. 2 Άσους (από 5). 
4. Ρηγάδες; (πάλι εκτός από σπαθί) 
5. Δεν έχω. Αν είχα θα έπρεπε να τον – τους απαντήσω όπως στο κανονικό RKCB. Π.χ, 6^= ο ^Κ ίσως 
και κάποιος ανώτερος (στο παράδειγμά μας, ίσως και ο $Κ)

ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ RKCB

 Όμιλος ΣΛΑΜ | 27-30/08/2010
Εκ

δρ
ομ

ικ
ό σ

τα
 Β

ατ
ερ

ά 1-16
Σκάλκος Ε.
Σιγανός Δ.
Διαμαντίδης Ν.
Μαρσώνης Π.
Ρουμελιώτης Σ.
Δουκαρέλλης Α.

62,81
62,81
61,47
61,47
60,20
60,20

 Όμιλος ΣΛΑΜ | 28-30/08/2010 Εκδρομικό στα Βατερά

1-
16

Γουγουλάς Γ.
Μαλακού Μ.
Avceri V.
Cenk Y.

122,00
Μαρσώνης Π
Διαμαντίδης Ν
Παπάζογλου Θ
Γρημάνης Β

107,00
Βασιλέλλη Ε
Δεμερτζή Σ
Φλώρα Α
Sezer N

107,00

29
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Από την 
Τασία Mπαμπούλα

Mαυρίστε 15 τετράγωνα

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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Το τρελό
μπριτζόλεξο

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Σιωπηλή τέχνη του θεάτρου
2. Χαρακτηρίζει το πασχαλινό
3. Ζουν στις… χώρες – Μάρκα αυτοκινήτου και τούρκικος μήνας
4. Της μοιάζει η… Ιταλία – Μια… στάλα νερό
5. Μάτι που του λείπει… κάτι – Οι καρποί της σπάνε για γούρι
6. Ανάποδα φώτιζε τους αρχαίους Αιγυπτίους – Συντομογραφία της 

χημείας – Λαϊκή προτροπή
7. Υπάρχουν επαγγελματικές αλλά και αποκριάτικες – Έτσι ρωτούσε 

«ποιος» ο Σωκράτης
8. Ένας Γάλλος λέει «ναι» – Συμπεραίνει
9. Ξύλινα πέδιλα και κακοχαρακτηρισμένες γυναίκες – Έχει μικρό 

το… Μπερνάρ
10. Στη λήγουσα αλμυρός στην προπαραλήγουσα παίκτης φοβερός!

ΚΑΘΕΤΑ
1. Ήταν ποιητής και λεγότανε… Κωστής – Άρθρο
2. Η πρόθεση του 2 οριζοντίως
3. Βάφτισαν την Κάμπελ – Μπρος και πίσω λείπει γράμμα για να 

γίνει μάρκα αυτοκινήτου
4. Πλακίδιο ολοκληρωμένου κυκλώματος – Λέμε και τις «δεμένες» 

παρέες
5. Ανάποδο άρθρο – Χωρίς τη σχετική χειρονομία δε το λες – Ίδιο με 

το 6α οριζοντίως
6. Ρούχο λίγο ντεμοντέ – Παρέα της… μάρας
7. Ομαλός δρόμος – Μνήμη κι αυτή
8. Στα καλλιστεία θα τη βρεις – Κι έτσι ρωτάνε οι νησιώτες
9. Ενέχυρο – Όμοια και σιωπηλά
10. Αγγλοφανές «ένα» – Αρχαιοπρεπές «ας είναι»

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. Π Α Ν Τ Ο Μ Ι Μ Α ■
2. Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Μ Ο
3. Λ Α Ο Ι ■ Ν Ι Σ Α Ν
4. Α ■ Μ Π Ο Τ Α ■ Ν Ε
5. Μ Α Ι ■ Ρ Ο Δ Ι Α ■
6. Α Ρ ■ Κ Σ ■ Α Ν Τ Ε
7. Σ Τ Ο Λ Ε Σ ■ Τ Ι Σ
8. ■ Ο Υ Ι ■ Α Ρ Α ■ Τ
9. Τ Σ Ο Κ Α Ρ Α ■ Σ Ω

10. Α ■ Τ Α Ρ Α Μ Α Σ ■

Λύσεις των προβλημάτων (από τη σελίδα 14)

O Νότος έχει 11 άμεσες λεβέ και ψάχνει για τη 12η. Η εμπάς του $Κ, έχει 
50% πιθανότητες και ίσως να μη μπορέσει να την αποφύγει αλλά υπάρχει 
τρόπος να αυξηθούν σημαντικά οι πιθανότητες επιτυχίας. Ο εκτελεστής 
κερδίζει την αντάμ, μαζεύει τα ατού, παίζει &ΑΚ, συνεχίζει με την τελευ-
ταία πίκα και κατεβαίνει στον μορ με τον ^Α. Στη συνέχεια παίζει το &10 
και διώχνει από το χέρι του μια κούπα. Τώρα, όπως είναι τα φύλλα στο 
διάγραμμα αλλά και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, η άμυνα έχει παγιδευ-
τεί. Αν κερδίσει η Ανατολή, μην έχοντας το άλλο μεγάλο σπαθί, ότι και να 
παίξει το συμβόλαιο, “βγαίνει” πάντα. Στην πιθανότητα να πιάσει χέρι η 
Δύση και να μην έχει γίνει καλό το &9, τότε υπάρχει ακόμα η ευκαιρία 
της εμπάς του $Κ.

Nότος Δύση Βορράς Ανατολή

1^ 2#* 3^ 3#

4& πάσο 4$ πάσο

6^ όλοι πάσο

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1ο (**)

Ομάδες. 
Όλοι στη δεύτερη 
Μοίρασε η Δύση

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2ο (***)

# J6
$ AJ1073
^ AQJ64
& 7

# A984
$ 86
^ 1092
& Q863

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# Q72
$ K5
^ 875
& AK1052

# K1053
$ Q942
^ K3
& J94

Ο Νότος στη δεύτερη λεβέ έπαιξε το #Κ από το χέρι του, τοποθετώντας 
τον #Α στην Ανατολή που άνοιξε την αγορά. Όταν κέρδισε η Δύση, ήρθε 
μαζί και η καταστροφή. Η Δύση γύρισε πίκα για τη #Q της Ανατολής και 
αργότερα ο $Κ έβαλε μέσα το συμβόλαιο. 
Ο Νότος πρέπει να κάνει το εξής σκεπτικό: αν η Δύση κρατά το $Κ το 
συμβόλαιο είναι ασφαλές, επομένως ο Νότος πρέπει να υποθέσει το χει-
ρότερο, ότι ο $Κ είναι στην Ανατολή. Αλλά, αφού η Δύση χρειάζεται ένα 
ονέρ εκτός της &Q, για να δικαιολογήσει το ότι αγόρασε, ο Νότος μπορεί 
να τοποθετήσει τον #Α στη Δύση και να παίξει μικρή πίκα στη δεύτερη 
λεβέ. Αν η Δύση κέρδιζε με τη #Q και η Ανατολή κρατά τον #Α, είναι 
βέβαιο ότι ο $Κ θα ήταν μέσα στην εμπάς.

Nότος Δύση Βορράς Ανατολή

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

Ομάδες. 
Β-Ν στη δεύτερη 
Μοίρασε ο Νότος

# 86
$ AQ4
^ A542
& 10932

# QJ1042
$ J98
^ 10
& Q874

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 9753
$ K1076
^ 83
& J65

# AK
$ 532
^ KQJ976
& AK Αντάμ: #Q

Αντάμ: &3

Εξασκηθείτε στην εκτέλεση
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Περιφέρεια

Πρόγραµµα Σωµατείων ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 - ΜΑΪΟΣ 2011

Αττική

Αγωνιστικό πρόγραµµαΑγωνιστικό πρόγραµµα

2/1 ΟΑΜΚΗ  (Μαραθώνιος)

7-9 ΑΣΑΕ / ΟΑΜ - ΛΕ

14-16 ΑΟΤ - ΑΕΠΜΑ

21-23 Παν. Πρωτ. Ζευγών 
(προκριματικός)

28-30 ΑΟΜ

4-6 Παν. Πρωτ. Ζευγών (τελικός)

11-13 Παν. Πρωτ. Μικτών Ομάδων 
ΑΣΑΕ+ΑΟΜ

18-20 ΟΑΜ

25-27 Παν. Πρωτ. Ομάδων 
(προκριματικός)

∆
εκ

έµ
β

ρ
ιο

ς 
20

10
∆

εκ
έµ

β
ρ

ιο
ς 

20
10

Ια
νο

υά
ρ

ιο
ς

Ια
νο

υά
ρ

ιο
ς

Φ
εβ

ρ
ο

υά
ρ

ιο
ς

Φ
εβ

ρ
ο

υά
ρ

ιο
ς

ΑΜΙ - Ιωάννινα
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.00
Παρασκευή Ομάδες Όπεν 20.00
ΑΟΜΜ - Βόλος
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 19.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 19.30
ΑΟΜΧ - Χαλκίδα
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
Σάββατο Ζεύγη Όπεν 11.30
ΙΟΘ - Θεσσαλονίκη
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΚΟΑΜ - Κέρκυρα

Δευτέρα Ομάδες Όπεν /
Ζεύγη Όπεν 18.30

Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 19.30
ΛΑΜΘ - Θεσσαλονίκη
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 21.00
ΟΑΜΘ - Θεσσαλονίκη
Τρίτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
Πέμπτη Ομάδες Όπεν 20.30
ΟΑΜΚ - Καλαμάτα
Δευτέρα Ομάδες Όπεν 21.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 21.00
ΟΑΜΛ - Λάρισα
Τρίτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΟΑΜΡ - Ρόδος
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 21.00
Πέμπτη Ομάδες Όπεν 21.00
ΟΑΜΣ - Σέρρες
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00

ΟΑΜΧΝ - Χανιά
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00
ΠΚΔΑ - Αγρίνιο
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.00
ΠΟΑΜ - Πάτρα
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
Παρασκευή Ομάδες Όπεν 20.30
ΠΛΗ - Ηράκλειο
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00
Κυριακή Ομάδες Όπεν 20.00
ΡΟΜ - Ρέθυμνο

Δευτέρα Ζεύγη Όπεν /
Ομάδες Όπεν 20.30

Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΣΑΜΟΣ - Σάμος
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΣΛΑΜ - Λέσβος
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
Παρασκευή Ζεύγη Όπεν 20.30
XOM - Χίος
Δευτέρα Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 20.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00
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ΔΕΥΤΕΡΑ
ΑΣΑΕ Ομάδες όπεν / Ομάδες 1-9 19.15
ΑΟΜ Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 19.30
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν 20.15
ΑΟΜΨ Ομάδες 1-9 20:00

Ζεύγη Όπεν 20:30
AOT Ομάδες 1-9 20.15
OAMKH Ομάδες 1-6 και ομάδες Όπεν 20:30
ΟΑΜ-ΛΕ Ζεύγη Όπεν 10:30

Ομάδες όπεν / Ομάδες 1-6 20.30
ΟΑΜΠΕΙ Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 20.15
ΟΠΑΦ Ζεύγη Swiss Όπεν 20.30
ΤΡΙΤΗ
ΑΕΠΜΑ Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 19.15
ΑΟΜ Ζεύγη όπεν (ταυτ.) / 

Ζεύγη 1-9 (ταυτ.)
20.30

ΑΟΜΨ Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 18:30
ΑΣΑΕ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 19.30

Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 19.15
ΑΣΝΒ Ζεύγη Όπεν 20.30
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν 10.15

Ομάδες Όπεν & 1-9 20.15
ΑΟΤ Ζεύγη όπεν (ταυτ.) /

Ζεύγη 1-6
20.30

OAMKH Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20:30
Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 19:30

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

20.30

ΟΠΑΦ Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 20.30
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΑΟΜ Ομάδες Όπεν 20.30
ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30

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

Ζεύγη 1-6 
20.15

ΑΟΤ Zεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΑΣΑΕ Ομάδες Όπεν / Ομάδες 1-9 19.15
ΟΑΑ Ζεύγη όπεν 10.30
ΟΑΜΠΕΙ Ομάδες Όπεν 20:15
ΟΑΜΚΗ Ζεύγη όπεν με χάντικαπ 10.30

Ζεύγη 1-9 & 1-6 20:00
ΟΑΜ-ΛΕ Ζεύγη handicap 20:00
ΟΠΑΦ Ομάδες Όπεν 20.30
ΠΕΜΠΤΗ
ΑΕΠΜΑ Ομάδες 1-9 / Ζεύγη Όπεν 19.15
ΑΟΜ Ζεύγη όπεν handicap /

Ζεύγη 1-9
20.30

ΑΟΜΒ Ομάδες 1-6 20.15
ΑΟΜΨ Ομάδες 1-9 / Ζεύγη Όπεν 20.30
ΑΟΤ Ζεύγη 1-9 20.15
ΑΣΑΕ Ομάδες 1-9 / Ομάδες1-6 19.15
ΟΑΑ Ζεύγη Όπεν 18:30
ΟΑΜΚΗ Ζεύγη Swiss 20:30
ΟΑΜ-ΛΕ Ομάδες Όπεν, Ζεύγη 1-6 20.30

ΟΠΑΦ Ομάδες 1-9 20.30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν 20.15
ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν 10.30

Ζεύγη 1-6 17:00
Ζεύγη Όπεν 20.30

ΑΟΤ Ζεύγη Όπεν 19:30
ΟΑΜΚΗ Ζεύγη όπεν handicap 20.00
ΟΑΜ-ΛΕ Ζεύγη Όπεν 20.30
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν 18.30
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν 19.30
ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν / Ζεύγη 1-9 19.30
ΑΟΤ Ζεύγη Όπεν 18.30
ΑΣΑΕ Ζεύγη 1-9 19.15
ΟΑΜΚΗ Νέοι παίκτες 18:00
ΟΑΜ-ΛΕ Ζεύγη Όπεν 19.30
ΟΠΑΦ Ζεύγη 1-6 & 1-9 19.00

3-5 Παν. Περιφ. Πρωτ. 
Βορείου Ελλάδας

10-12 ΑΣΑΕ / ΟΑΜΛΕ / ΧΟΜ
17-19 ΑΟΜ / ΣΛΑΜ
24-26
27-29 ΟΑΜΠΕΙ Grand Prix Ζευγών
31/12-
2/1



Σας προσκαλούµε, όπως κάθε χρονιά, να τρέξουµε µαζί στον

ΕΤΗΣΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΑΓΩΝΑ
την 1η Κυριακή του έτους
2 Ιανουαρίου 2011
στους αγώνες Zευγών Οpen & 1-9

Σας περιµένουµε στα εντευκτήρια µας, Kηφισίας 70 – Μαρούσι
Ώρες έναρξης: 1η ηµερίδα 11:00
   2η ηµερίδα  15:30
   3η ηµερίδα  19:30
∆ικαιώµατα Συµµετοχής: 25 €
Βαθµίδα–∆ιαιτησία:  Οι αγώνες θα είναι 4ης βαθµίδας και θα απονεµη-
θούν τα ανάλογα master points. 
∆ιαιτητές: A. Καλιακµάνη – Σ. Βιλλιώτη.
Έπαθλα: Θα απονεµηθούν ασηµένια έπαθλα:
▶ Στα 3 πρώτα ζεύγη της Γεν. Κατάταξης κάθε κατηγορίας
▶ Στα πρώτα ζεύγη κάθε Ηµερίδας 
▶ Στον 1ο κατηγορίας 1-11 στο τουρνουά οπεν
▶ Στον 1ο κατηγοριαs 1-6 στο τουρνουα 1-9
Κάθε παίκτης µπορεί να πάρει µόνο ένα έπαθλο.

Παρακαλούµε θερµά, να µη γίνουν αντικαταστάσεις
για να µην αλλοιω θεί το πνεύµα του Μαραθωνίου.
∆ηλώσεις συµµετοχής απαραίτητες στον πίνακα 
ανακοινώσεων του Οµίλου και στα τηλέφωνα: 210-8079917 ΟΑΜΚΗ
6932-363779 & 210-8135291 Σεµίραµις Βιλλιώτη
Θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας.

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 
2011


