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Μετά τις προγραμματικές ανακοινώσεις μου που 
δημοσιεύτηκαν αναλυτικά στο προηγούμενο τεύχος, τα 

μέλη του Δ.Σ. και οι αρμόδιες επιτροπές έχουν ενεργοποιηθεί 
και εργάζονται πυρετωδώς για να υπάρχουν σύντομα θετικά 
αποτελέσματα. Πέραν αυτών των επιδιώξεων και των 
προσπαθειών που καταβάλλει  η ΕΟΜ για να ρυθμίσει όλες τις 
τρέχουσες υποθέσεις, το καίριο μέλημά της, αυτήν τη περίοδο, 
είναι το θέμα της δυνατότητας της οριστικής ανάληψης των 
Πανευρωπαϊκών αγώνων του 2012.

Είναι γεγονός οι δυνατότητές μας και οι υπάρχουσες 
προσυμφωνίες με το Πόρτο Καρράς δεν μας καλύπτουν και πρέπει 
να τροποποιηθούν. Παράλληλα οι απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής 
Ομοσπονδίας είναι υπερβολικές και σε ορισμένα σημεία 
λανθασμένες και, κατά συνέπεια, θα πρέπει να ανατρέψουμε 
τα άρθρα που κρίνονται πολύ επιβαρυντικά για την ΕΟΜ. Εχει 
αναπτυχθεί αλληλογραφία για τα παραπάνω. Αυτή τη στιγμή 
βρισκόμαστε στο κρίσιμο σημείο της εύρεσης χορηγών  που 
χωρίς αυτούς δεν θα μπορέσει να προχωρήσει το όλο θέμα. Στον 
τομέα αυτό θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί ο καθένας από μας 
γιατί γνωρίζετε ότι και η μικρότερη χορηγία  θα είναι χρήσιμη στη 
διοργάνωση του πρωταθλήματος. 

Σας γνωρίζω τα παραπάνω για να είστε ενήμεροι του κυρίαρχου 
αυτού θέματος αυτού που απασχολεί έντονα την ΕΟΜ.

Εύχομαι ο καινούργιος χρόνος να φέρει ευτυχία, χαρά και 
υγεία σε όλους τους συναθλητές μας και η Ομοσπονδία να βαδίσει 
μπροστά εκπληρώνοντας τους στόχους της.

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

Aγωνιστικά  και άλλα
Ένα νέο Σωματείο 

εντάχθηκε στη δύναμη 
της ΕΟΜ. Πρόκειται για το «Ελλάνιος 
Ζευς», Πανελλήνιος Αθλητικός και 
εκπολιτιστικός σύλλογος πτυχιούχων 
φυσικής αγωγής και αθλητικογραφίας, 
με έδρα την Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, 
που ίδρυσε τμήμα Μπριτζ. Στο 
σωματείο αυτό παραδίνονται από καιρό 
μαθήματα Μπριτζ με δάσκαλο τον 
Γιώργο Οικονομόπουλο. 

Σε ένα άλλο Σωματείο, τον 
Αμβρακικό όμιλο Μπριτζ, με 

έδρα την Άρτα, που ιδρύθηκε πριν ένα 
χρόνο, αλλά δεν είχε βρεθεί μέχρι πριν 
λίγο καιρό αίθουσα να φιλοξενήσει το 
Μπριτζ, ξεκίνησαν επίσης μαθήματα 
από τον Λάζαρο Καραγιαννόπουλο.

Μαθήματα Μπριτζ γίνονται 
επίσης στην Σητεία Κρήτης, 

στην Αίγινα, στην Τρίπολη και στο νέο 
Σκοπό Σερρών, όπου τα Σωματεία είναι 
υπό ίδρυση.

Το χρονικό διάστημα μέσα 
στο οποίο επιτρέπεται η 

κατάθεση αιτήσεων μεταγραφών για 
οποιονδήποτε λόγο είναι από 1ης 
Φεβρουαρίου μέχρι 1ης Μαρτίου 
2011. Οι αθλητές που επιθυμούν να 
μεταγραφούν πρέπει να καταθέσουν 
στην ΕΟΜ αίτηση μέσα σε αυτήν την 
προθεσμία. Κάθε αίτηση μεταγραφής 
που υποβάλλεται μετά την οριζόμενη 
προθεσμία θεωρείται εκπρόθεσμη 
και είναι, αυτοδικαίως, άκυρη. 

Krysztof Martens βρέθηκε 
στην Αθήνα από 28 έως 30 
Ιανουαρίου 2011 και συνάντησε 
πρωταθλητικά ζεύγη. Υπάρχει 
μεγάλη πιθανότητα ο Κ. 
Martens να αναλάβει σύντομα 
και επίσημα προπονητής της 
Εθνικής ομάδας όπεν.

Μέσα από τη στήλη αυτή η 
διεύθυνση και οι συντάκτες 

του περιοδικού εκφράζουν εκ βαθέων 
τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια 
της Χριστίνας Αληγιζάκη, εγγονής 
του Προέδρου της ΕΟΜ Δ. Χαρλαύτη 
και της Προέδρου του ΟΑΜΚΗ Α. 
Χαρλαύτη, που χάθηκε με τόσο άδικο 
και ξαφνικό τρόπο.

Σχετική ανακοίνωση και οι Κανονισμοί 
της ΕΟΜ ορίζουν τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά. 

Από 31 Ιανουαρίου 2011 
η ΕΟΜ ανέλαβε πλήρως 

τη διοργάνωση των ταυτόχρονων 
τουρνουά 5ης βαθμίδας. Το Δ.Σ. 
ευχαριστεί και πάλι το σωματείο 
ΟΠΑΦ για την ευγενική προσφορά του 
υφιστάμενου προγράμματος. Σχετική 
ανακοίνωση ορίζει τους κανονισμούς 
που διέπουν στο εξής τους αγώνες 
αυτούς.

Τα ανοικτά Πανευρωπαϊκά 
πρωταθλήματα 2011 θα 

γίνουν στο Πόζναν της Πολωνίας 
από 17 Ιουνίου έως 2 Ιουλίου 2011. 
Θα διεξαχθούν αγώνες ζευγών και 
ομάδων σε διάφορες κατηγορίες: όπεν, 
γυναικών, seniors και μικτών ζευγών.  
Η συμμετοχή είναι ελεύθερη για 
κάθε ζεύγος ή άτομο (οι αγώνες είναι 
transnational) που επιθυμεί κατόπιν 
ενημέρωσης και έγκρισης της ΕΟΜ. Σε 
άλλη σελίδα θα βρείτε τη μπροσούρα 
των πρωταθλημάτων αυτών. 

Κατόπιν πρωτοβουλίας 
του χορηγού της ΕΟΜ 

και πρωταθλητή Μισέλ Έιντι και 
παρά τη στενότητα χρόνου λόγω 
ανειλημμένων υποχρεώσεών 
του, ο Παγκόσμιος πρωταθλητής 
και διεθνούς φήμης προπονητής 
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Κύπελλο ΕΟΜ Μαύρα Χρυσά Πλατινένια 

1 4180  ΒΡΟΥΣΤΗΣ Β. 23.626 1.587 76,6
2 0526  ΚΑΝΝΑΒΟΣ Π. 21.074 1.424 68,7
3 5223  ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ Κ. 20.618 1.209 45,8
4 1236  ΡΟΥΣΣΟΣ Γ. 20.105 1.355 58,8
5 0830  ΜΑΜΙΔΑΚΗ Λ. 18.556 1.251 53,6
6 0973  ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ Σ. 17.523 1.096 46,2
7 1253  ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ Α. 16.586 1.185 58,8
8 0304  ΔΕΛΗΜΠΑΛΤΑΔΑΚΗΣ Ν. 14.393 882 34,5
9 1584  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Π. 14.368 522 3,9

10 0414 ΖΩΤΟΣ Λ. 14.173 1000 54,5
Κύπελλο Γυναικών Μαύρα Χρυσά Πλατινένια 

1 0830  ΜΑΜΙΔΑΚΗ Λ. 18.556 1.251 53,6
2 2039  ΠΑΝΑΓΑΚΗ Μ. 11.659 578 8,1
3 5496  ΜΟΥΛΙΟΥ Τ. 10.552 503 18,7
4 5527  ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ Π. 10.044 352 2,6
5 4873  ΠΑΠΥΡΑΚΗ Μ. 9.982 624 24,1
6 4443  ΣΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Χ. 8.424 391 10,0

Κύπελλο Νέων Μαύρα Χρυσά Πλατινένια

1 4180  ΒΡΟΥΣΤΗΣ Β. 23.626 1.587 76,6
2 4474  ΔΟΞΙΑΔΗΣ Κ. 11.368 610 23,2
3 4133  ΣΟΦΙΟΣ Μ. 8.184 459 15,9
4 7376  ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗ Μ. 3.538 155 5,9
5 6172  ΔΑΡΚΑΔΑΚΗΣ Α. 2.630 117 1,5
6 7065  ΡΟΥΣΣΟΣ Π. 2.629 135 3,2

Κατηγορίες 10 και 11 Μαύρα Χρυσά Πλατινένια 

1 5496  ΜΟΥΛΙΟΥ Τ. 10.552 503 18,7
2 5527  ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ Π. 10.044 352 2,6
3 5956  ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Ν. 8.831 534 20,6
4 1624  ΔΙΑΛΥΝΑΣ Μ. 8.340 482 21,5
5 4133  ΣΟΦΙΟΣ Μ. 8.184 459 15,9
6 6195 ΝΕΣΤΟΡΑ Θ. 7.801 324 7,8

Κατηγορίες 8 και 9 Μαύρα Χρυσά Πλατινένια

1 2770  ΜΟΡΑΛΗΣ Κ. 8.879 439 14,1
2 3169  ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Π. 8.846 430 13,6
3 6775  ΚΑΡΑΤΖΑ Ε.  6.826 414 19,1
4 7037  ΜΑΝΤΗΣ Α. 6.223 259 6,6
5 5567  ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥ. 5.961 344 17,3
6 6438  ΜΑΡΚΑΚΗΣ Ι. 5.841 251 2,1

Κατηγορίες 6 και 7 Μαύρα Χρυσά Πλατινένια

1 7745  ΣΑΒΟΥΡΔΟΣ Ε. 4.802 241 8,7
2 6621  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Β. 4.409 215 8,9
3 7015  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ι.  4.166 227 7,2
4 6082  ΓΟΝΑΤΑΣ Σ. 3.936 193 7,4
5 5506  ΣΠΑΝΟΥ Α.  3.858 186 5,9
6 6599  ΓΑΒΑΛΑΣ Μ  . 3.741 136 4,8

Κατηγορίες 4 και 5 Μαύρα Χρυσά Πλατινένια

1 7626  ΚΑΡΒΕΛΑΣ Γ. 6.704 256 5,3
2 7534  ΜΑΚΡΗ Ε. 4.751 204 7,0
3 7201  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Α.  4.101 207 5,9
4 7371  ΚΑΝΤΖΙΑ Α  3.251 125 1,3
5 6768  ΙΩΑΝΝΟΥ Κ.  3.117 109 2,5
6 7350  ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Α. 2.973 126 2,5

Κατηγορίες 2 και 3 Μαύρα Χρυσά Πλατινένια

1 7615  ΑΣΤΡΑΣ Δ. 3.025 94 3,6
2 7517  LOVELY Α. 2.455 95 1,3
3 7513  ΚΑΒΟΥΚΗ Δ. 2.245 72 1,1
4 2267  ΛΑΖΑΡΟΥ Μ. 1.859 73 1,4
5 7707  ΓΙΑΝΝΑΚΗ Λ. 1.577 46 1,0
6 7608  ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Μ. 1.492 50 0,7

Κατηγορία 1 Μαύρα Χρυσά Πλατινένια

1 7799  ΚΑΠΠΑΣ Α. 3.044 116 1,6
2 7791  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ. 2.555 127 6,1
3 7876  ΤΣΕΖΑΝΑΣ Λ. 2.042 73 2,2
4 7773  ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. 2.000 86 4,1
5 7556  ΡΑΦΑΗΛΙΔΟΥ Μ. 1.935 97 2,6
6 7795  ΚΑΛΕΚΗ Μ. 1.878 67 2,1

Κύπελλα 
ΕΟΜ 2010

Κατηγορία Όπεν Μαύρα Χρυσά Πλατινένια

1 2244 ΚΟΤΙΝΑΣ Σ. (KOAM) 8.304 472 19,6
2 1623 ΚΑΒΑΛΑΚΗΣ Ι. (ΟΑΜΡ) 6.554 331 5,0

Κατηγορία Γυναικών Μαύρα Χρυσά Πλατινένια

1 3484 ΤΥΡΑΔΕΛΛΗ Α. (ΟΑΜΡ) 3.303 119 0,9
2 5617 ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ Σ. (ΑΟΜΧ) 2.690 129 3.0

Κατηγορία Νέων Μαύρα Χρυσά Πλατινένια

1 4854 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗ Α. (ΟΑΜΣ) 1.764 74 4,4
2 6445 ΚΑΡΠΟΥΖΕΛΗ Χ. (ΟΑΜΣ) 1.123 74 4,1

Κατηγορίες 10-11 Μαύρα Χρυσά Πλατινένια

1 2256 ΚΑΒΑΛΑΚΗΣ Ι. (ΟΑΜΡ) 6.554 331 5,0
2 2011 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Λ. (ΑΜΙ) 6.527 424 22,7

Κατηγορίες 8-9 Μαύρα Χρυσά Πλατινένια

1 7037 ΜΑΝΤΗΣ Α. (ΑΟΜΧ) 6.223 259 6,6
2 6126 ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ Γ. (ΑΟΜΜ) 4.947 188 1,1

Κατηγορίες 6-7 Μαύρα Χρυσά Πλατινένια

1 7032 ΓΟΥΝΑΛΗΣ Σ. (ΑΟΜΧ) 3.564 160 4,4
2 6595 ΣΙΓΑΝΟΣ Δ. (ΣΑΜΟΣ) 2.837 138 4,5

Κατηγορίες 4-5 Μαύρα Χρυσά Πλατινένια

1 6666 ΡΟΥΣΕΑΣ Β. (ΟΑΜΚ) 2.232 48 1,1
2 7006 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. (ΟΑΜΧΝ) 1.810 102 5,3

Κατηγορίες 2-3 Μαύρα Χρυσά Πλατινένια

1 7486 ΚΑΝΑΚΑΚΙΣ Α. (ΡΟΜ) 1.304 29 0,4
2 7553 ΜΑΣΣΑΛΑΣ Β. (ΑΜΙ) 909 40 0,9

Κατηγορία 1 Μαύρα Χρυσά Πλατινένια

1 7921 ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΣ Ι. (ΟΑΜΧΝ) 881 27 0,7
2 7743 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ. (ΑΟΜΜ) 751 26 0,5

Νικητές Περιφέρειας (εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης)
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ΠΠαρά ταύτα η διοργάνωση αυτή 
δεν ξεκίνησε με τους καλύτερους 
οιωνούς. Η Κροατία που είχε αρ-

χικά αναλάβει τη συγκεκριμένη διοργά-
νωση δήλωσε οικονομική αδυναμία να 
διοργανώσει τους αγώνες, έτσι ζητήθηκε 
η βοήθεια των Βουλγάρων και ιδιαίτερα 
του Toni Rusev που έτσι κι αλλιώς θα δι-
οργάνωνε διεθνές φεστιβάλ τις συγκεκρι-
μένες ημερομηνίες στη Stara Zagora, ο 
οποίος και αποδέχτηκε τη συγκεκριμένη 
πρόσκληση με ιδιαίτερη ευχαρίστηση. Να 
σημειωθεί ότι ο κ. Rusev είναι ένας φα-
νατικός μπριτζέρ, σπόνσορ της Εθνικής 
ομάδος Νέων της Βουλγαρίας και εξαιρε-
τικός φιλέλληνας, έχοντας συμμετάσχει σε 
ελληνικά φεστιβάλ σε Καλαμάτα, Κρήτη, 
Ρόδο, Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη, αλλά 
πάνω απ’ όλα ένας εξαίρετος άνθρωπος 
ευγενής με φίλαθλο και φιλόξενο πνεύ-

Στις αρχές του περασµένου Οκτώβρη (29/9-3/10) στη Στάρα Ζαγόρα της 
Βουλγαρίας διεξήχθησαν οι 5οι Βαλκανικοί αγώνες µπριτζ, οι οποίοι, µετά την 
δηµιουργία της Βαλκανικής Συνοµοσπονδίας το 2009 στο Novisad της Σερ-
βίας, τείνουν να αποτελέσουν µπριτζιστικό θεσµό στα όρια της Βαλκανικής.

5o Βαλκανικό 5o Βαλκανικό 
Πρωτάθληµα 
ΜπριτζΜπριτζ Του Γιώργου Οικονομόπουλου

VITO με τους διεθνείς Karaivanov, Trenda-
fi lov, Popov και Skorcev και τον σπόνσορα 
pc Rusev) και την τοπική ομάδα της Stara 
Zagora.
2. Τουρκία (εκπροσωπούμενη από την 
πρωταθλήτρια ομάδα της Mersin και την 
ομάδα της Ανδριανούπολης (Edirne)
3. Ελλάδα (Παπακυριακόπουλος, Δοξιά-
δης, Οικονομόπουλος, Αγγελόπουλος, 
Μπόζεμπεργκ, Καμινάρης)
4 Ρουμανία (εκπροσωπούμενη από την 
εθνική της ομάδα που συμμετείχε στην 
Οστάνδη και μια ομάδα εξαιρετικά δυνατή 
με προεξάρχοντα τον επαγγελματία (στην 
Γαλλία) Bogdan Marina
5. Σερβία (εκπροσωπούμενη από την 
εθνική ομάδα και μια ομάδα από το Βελι-
γράδι που κέρδισε τους αγώνες επιλογής 
για το Βαλκανικό Πρωτάθλημα)
6. FYROM (εθνική ομάδα)6

Στάρα Ζαγόρα 2010

μα που έκανε ότι είναι δυνατόν για να 
περάσουν καλύτερα όλοι οι αθλητές των 
ξένων αποστολών. Επίσης το γεγονός των 
σχεδόν παράλληλων χρονικά αγώνων των 
μικρών ομοσπονδιών μπριτζ στη Σλο-
βενία, δεν επέτρεψε στις ομοσπονδίες 
των μικρών χωρών της βαλκανικής να 
εκπροσωπηθούν στους αγώνες αυτούς. 
Έτσι οι αποστολές της Βοσνίας-Ερζεγοβί-
νης (νικήτριας των περυσινών αγώνων), 
της Αλβανίας, του Μαυροβούνιου και της 
Σλοβενίας δεν συμμετείχαν με συνέπεια 
ο διοργανωτής να στείλει προσκλήσεις 
σε δεύτερες ομάδες από την Σερβία, την 
Τουρκία και τη Ρουμανία καθώς και στην 
εθνική ομάδα του Ισραήλ να συμμετά-
σχουν στους αγώνες. Οι αγώνες τελικά 
έγιναν με τις εξής συμμετοχές:
1. Βουλγαρία (εκπροσωπούμενη από 
την πρωταθλήτρια ομάδα της Βουλγαρίας 
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5o Βαλκανικό 
Μπριτζ

7. Κροατία (εθνική ομάδα)
8. Ισραήλ (Yadlin brothers, Herbst, Frie-
dlander)
Η ελληνική ομάδα είχε και αυτή τις απώ-
λειες της τελευταίας στιγμής αφού οι Ζώ-
τος-Σαπουνάκης, που είχαν αρχικά επιλε-
γεί, δήλωσαν αδυναμία να συμμετάσχουν 
εξαιτίας σοβαρού οικογενειακού προβλή-
ματος του πρώτου και αντικαταστάθηκαν 
από τους Παπακυριακόπουλο-Δοξιάδη. Ο 
Γιάνκος ορίστηκε αρχηγός της αποστολής 
με δεδομένη την εμπειρία του σε ανάλο-
γους αγώνες.
Οι 12 ομάδες χωρίστηκαν σε 2 ομίλους 
με κλήρωση, έπαιξαν όλοι εναντίον όλων 
στην 1η φάση των αγώνων και ακολού-
θως ανάλογα την κατάταξή τους στους 
ομίλους συμμετείχαν σε αγώνες νοκ-αουτ 
χωρισμένοι σε 3 γκρουπ (για τις θέσεις 
1-4, 5-8 και 9-12). Η κλήρωση για την 
Ελληνική ομάδα δεν χαρακτηρίστηκε ως 
ευνοϊκή αφού βρέθηκε αντιμέτωπη με τις 
εθνικές ομάδες Βουλγαρίας, Σερβίας, Ρου-
μανίας, Κροατίας, και την φιλοξενούμενη 
Τουρκική ομάδα της Ανδριανούπολης 
(Edirne) αλλά η ομάδας μας επεφύλαξε 
ευχάριστες εκπλήξεις κατακτώντας την 1η 
θέση στον όμιλο της, φέρνοντας με σειρά 
τα εξής  αποτελέσματα: 15-15 με Σερβία, 
20-10 με Τουρκία, 21-9 με Ρουμανία, 10-
20 με Κροατία και 19-11 με Βουλγαρία. Ο 
τελευταίος αγώνας εναντίον της Βουλγα-
ρίας αποτέλεσε μεγάλη έκπληξη αφού οι 
Βούλγαροι (1ο φαβορί πριν την έναρξη 
των αγώνων) έπαιξαν με την καλή τους 
σύνθεση (Karaivanov-Trendafi lov / χάλ-
κινο μετάλλιο στο Bermuda Bowl/, Skor-
cev-Popov) και το αποτέλεσμα τους έθεσε 
εκτός διεκδίκησης μεταλλίων αφού τη 2η 
θέση κατέκτησε η Κροατία.
Στον άλλο όμιλο τις 2 πρώτες θέσεις κατέ-
κτησαν το Ισραήλ (με Μ.Ο vps 21!) και η 
Ρουμάνικη ομάδα του επαγγελματία μετρ 
B. Marina.
Η συνέχεια δεν ήταν καλή για τα ελληνικά 
χρώματα. Ηττήθηκε και στα 2 νοκ-άουτ 
ματς με Ρουμανία και Κροατία κατακτώ-
ντας τελικά την 4η θέση. Νικητές του Βαλ-
κανικού πρωταθλήματος η εθνική ομάδα 
του Ισραήλ!!
Η τελική κατάταξη: 
1. Ισραηλ
2. Ρουμανία (B. Marina)
3. Κροατία

4. Ελλάς
5. Ρουμανία
6. Βουλγαρία
7. Σερβία (Βελιγράδι)
8. Τουρκία (Μερσίνη)
9. Βουλγαρία (Stara Zagora)
10. FYROM
11. Σερβία
12. Τουρκία (Αδριανούπολη)
Αν ανατρέξουμε στις διανομές που επηρέ-
ασαν σημαντικά την τελική κατάταξη της 
ομάδας μας θα συναντήσουμε σίγουρα 
αρκετές που να έχουν αρκετό ενδιαφέρον 
κατά βάση θετικές για τα ελληνικά χρώμα-
τα αλλά εμείς θα σταθούμε σε μία που μας 
στοίχισε την πρόκριση στο μεγάλο τελικό, 
ως εκ τούτου και η πλέον διδακτική. Άλ-
λωστε το μπριτζ ως γνωστόν είναι κατεξο-
χήν ένα παιχνίδι λαθών!

Κρατάτε λοιπόν σε 2η μανς εναντίον πρώ-
της σε τελευταία θέση: 

#ΑQ, $3, ^AKJ1032, &QJ104

Ο αριστερά αντίπαλος πασάρει, ο συμπαί-
κτης σας αγοράζει 2$ (αδύνατο χέρι με 5 
κούπες και 4+ σε κάποιο μινέρ), ο δεξιά 
αντίπαλος πασάρει, εσείς; Ο συμπαίκτης 
μας πιθανά κρατά κούπες και σπαθιά, 
έτσι η μανς στα σπαθιά μοιάζει εξαιρετι-
κά πιθανή αλλά μήπως τα 3ΧΑ είναι πιο 
σίγουρο συμβόλαιο; Από την άλλη αν ο 
παρτενέρ κρατά #xx, $KJ1098, ^xx, 
&K987, μήπως τα 5& πέφτουν παρά το 
πολύ καλό χέρι μας; Αν έχει όμως καρά; 
Είναι δυνατόν με αυτά που κρατάμε; Τότε 
όμως θα είμαστε κοντά σε σλεμ, ιδιαίτερα 
αν είναι κοντός στο σπαθί. Πολύ απίθανο 
μου φαίνεται! Ακόμη και καρά να κρατά 
εύκολα μπορούμε να πληρώνουμε 2 μπά-
ζες αν έχει #xx, $KQJ109, ^Q9876, x. 
που δικαιολογούν το άνοιγμα του. Ας ρω-
τήσουμε όμως τι έχει. 2ΧΑ λοιπόν! (game 
forcing, ρωτάει το μινέρ) και η αγορά συ-
νεχίζεται: πάσο, 3^!, πάσο.
Τώρα αρχίζουμε να ονειρευόμαστε. Μπο-
ρεί να δίνουμε 2 σπαθιά, ή να μην έχουμε 
τους άσσους, αλλά θα το μάθουμε. Το 3ΧΑ 
αν και πλέον φαντάζει σίγουρο, το χέρι 
μας αξίζει μια προσπάθεια. 4^ ρωτώντας 
άσσους με ατού τα καρά. Η αγορά συνε-
χίζεται: πάσο- 4# (1 άσος)-πάσο. Τώρα 
5 ή 6^; Δυστυχώς τα καρά τα παίζει το 
κακό χέρι και η αντάμ πίκα δεν είναι προ-
στατευμένη. 5^ λοιπόν, άλλωστε αν οι 
αντίπαλοι στο άλλο τραπέζι δεν παίζουν 
την ίδια σύμβαση θα φτάσουμε ποτέ στο 
σλεμ με 1 ή έστω 1,5 κοντρόλ;
Το τελικό συμβόλαιο 5^ λοιπόν, μα το χέ-
ρι του συμπαίκτη ήταν πολύ καλύτερο:

#J2, $AJ1085, ^Qxxxxx, &–

2-5-6 λοιπόν που ποτέ δεν μάθαμε. Έπρε-
πε στα 2ΧΑ να είχε απαντήσει 4 καρά δεί-
χνοντας 6+ καρά, ή στα 4 καρά να έδινε 
το σικάν αγοράζοντας 6&. Τώρα εκτε-
λούσε 5 καρά ενώ τα 7 ήταν πολύ κοντά 
(χρειαζόταν μόνο οι κούπες να είναι μοι-
ρασμένες 4-3 στους αντιπάλους ή αν όχι 
να περνά η εμπάς πίκα η οποία να μην έχει 
γίνει αντάμ). Στην πράξη τίποτα απ’ τα δυο 
δεν συνέβαινε. Οι κούπες 5-2 και η εμπάς 
πίκα δεν περνούσε, άρα ευχηθήκαμε οι 
αντίπαλοι να έχουν πάει αυτό το πολύ 

1. Γιώργος Οικονομόπουλος - Πέτρος Αγγελό-
πουλος.
2. Γιάνκος Παπακυριακόπουλος - Toni Rousev 
- Ντίνος Δοξιάδης.
3.Φιλάρετος Καμινάρης - Κώστας Μπόζεμπεργκ

3.

2.

1.
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# 98654
$ Q7
^ –
& K98653

# J2
$ AJ1085
^ Qxxxxx
& –

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# AQ
$ 3
^ AKJ1032
& QJ104

# K1073
$ K9642
^ 5
& A72

Nότος Δύση Βορράς Ανατολή

πάσο πάσο
2#! (ίδια 
σύμ βαση, 
όπως οι 2$)

3ΧΑ

4# πάσο πάσο 5^

5# 6^ όλοι πάσο

Το ξενοδοχείο –το Μακεδονία Παλλάς– 
προσέφερε άψογη εξυπηρέτηση και θέα 
στο Θερμαϊκό. Η ίδια η πόλη ιδιαίτερα 
εντυπωσιακή με τον Χριστουγεννιάτικο 
διάκοσμο και τα πικάντικα μεζεδο-καφε-
πωλεία. 
Εντυπωσιακή υπήρξε η επίσκεψη και ξε-
νάγηση στη Βεργίνα, την Παρασκευή το 
πρωί, από την ιστορικό κ. Ευγενία Κούκου-
ρα (www.koukoura.blogspot.com). Το 
Σάββατο το πρωί το στέλεχος της ΛΑΜΘ, 
ο ευπατρίδης Στέφ. Βαρδάκας, ευγενώς 
προσφερόμενος, μας έδειξε την πόλη 
από μια άλλη οπτική γωνία, ψηλά από το 
επταπύργιο και μας είπε πράγματα που 
μας ήταν άγνωστα μέχρι σήμερα. 
Μια στάση στην εκκλησία του Πολιούχου 
της πόλης, Αγ. Δημητρίου, έδωσε την 
ευκαιρία στους εκδρομείς για σύντομη 
προσευχή και άναμμα κεριού. Μετά την 
επίσκεψη στον Λευκό Πύργο η παρέα κα-
τέληξε στην Καλαμαριά για ένα υπέροχο 
Θεσσαλονικιώτικο γεύμα. 

Για όσους είχαν ακόμη ελεύθερο χρόνο 
προσφέρονταν οι βόλτες στα καταστήμα-
τα της συμπρωτεύουσας, τα μεσημεριανά 
και βραδινά γεύματα στα Λαδάδικα, στην 
Καλαμαριά ή όπου αλλού η κάθε συντρο-
φιά διάλεγε. 
Επί τη ευκαιρία, να πούμε για όσους εν-
διαφέρονται, ότι πολύ καλή δουλειά, με 
πολλά ιστορικά στοιχεία, σχετικά με τη 
Θεσσαλονίκη στην περίοδο 1900-1930 
έχει γίνει στον ιστοχώρο: http://www.
wow.gr/projects/thessaloniki/index.htm. 
Ο ιστοχώρος αυ τός είναι μέρος του έργου: 
“Πτυχές της Νεώτερης Ελληνικής Ιστορί-
ας, μέσα από φωτογραφίες και εκδοτικές 
καταγραφές. Ανάπτυξη και ανάδειξη 
ολοκληρωμένων συλλογών του Ελληνι-
κού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου 
( Ε.Λ.Ι.Α.)”.
Στο αγωνιστικό κομμάτι η Αθήνα με τα 
προάστια, η Θεσσαλονίκη, η Κέρκυρα, οι 
Σέρρες, ο Βόλος, η Λάρισα, τα Γιάννενα, η 
Άρτα, η Πάτρα, η Χαλκίδα συμμετείχαν με 

Πρωτάθληµα Πρωτάθληµα 
ΒορείουΒορείου
ΕλλάδοςΕλλάδος

Του Δημήτρη Τόγια

Οι εθνικές εκλογές του 2009 έστειλαν, τυχαία, το πρωτάθλημα αυτό 
που κατά παράδοση γινόταν κάθε Οκτώβρη, στο Δεκέμβρη. Η με-
γάλη του επιτυχία οδήγησε τους διοργανωτές να ξαναδοκιμάσουν 

την ίδια συνταγή. Φέτος μάλιστα προστέθηκαν και πρωτοποριακά υλικά, 
συνδυασμός δηλαδή του αγώνα με εκδρομή. Έτσι, το πρωί της Πέμπτης 2 
Δεκεμβρίου ξεκίνησε ένα ολόκληρο πούλμαν με Αθηναίους μπριτζέρ για 
τη Θεσσαλονίκη. Την επομένη θα άρχιζε το Πρωτάθλημα Βορείου Ελλά-
δος. Σύμμαχος των εκδρομέων ο ήλιος και ασυννέφιαστη η πορεία προς 
τα βόρεια, αύξαναν την προσδοκία και τους αισιόδοξους σχεδιασμούς 
τόσο για το ίδιο το παιχνίδι, όσο και για την ευρύτερη διασκέδαση στην 
όμορφη νύφη του Θερμαϊκού. Και οι δυο σχεδιασμοί απέβησαν τελικά 
καλύτεροι του αναμενόμενου. Μια πρώτη στάση κάτω από το κάστρο του 
Πλαταμώνα, για ένα γεύμα, στην κυριολεξία, πάνω στο κύμα, ήταν η αρχή 
των καλών εντυπώσεων του εγχειρήματος της εκδρομής με πούλμαν.

καλό γκραντ σλεμ! H συνολική διανομή:

Η αγορά όμως στο άλλο δωμάτιο είχε πε-
ρισσότερες συγκινήσεις!

Έχουμε και λέμε: Αν ο Νότος είχε πασάρει 
στα 3XA το αποτέλεσμα σχεδόν θα έστε-
κε (+620/-600), αν η Ανατολή κόντραρε 
τις 4# θα είχαμε ένα κέρδος 11 imps 
(+620/-100), αν ο Νότος πάσαρε τα 5^ 
το σκορ θα έστεκε φυσικά (+620/ -620).
Αν η Δύση κόντραρε ή πάσαρε στις 5# θα 
είχαμε ένα κέρδος 7 imps (+620/-300), 
αν ο Βοράς είχε αγοράσει 6# στα 6^ θα 
είχαμε ένα κέρδος 4 imps (+620/ -500). 
Τελικά ποια επιλογή ήταν η πιο κρίσιμη 
στην συγκεκριμένη διανομή;
Φυσικά η κατάληξη ήταν -13 imps (+620/ 
-1370) και η Ελλάδα εκτός τελικού και 
εκτός διεκδίκησης της πρωτιάς (από το 
Ισραήλ!) στο Βαλκανικό αυτό Πρωτάθλη-
μα. Όλοι μας κάναμε κάποιο σφάλμα στις 
επιλογές μας που μας οδήγησε σε ένα 
ατυχές αποτέλεσμα. Ένα πάνελ ειδικών 
ενδεχομένως να επιμέριζε ή να έδειχνε τις 
μεγαλύτερες ευθύνες για το συγκεκριμένο 
αποτέλεσμα. Αλλά μήπως η ζωή μας δεν 
είναι γεμάτη επιλογές που μας οδηγούν 
σε δρόμους και αποφάσεις που θα έπρε-
πε να ή να μην ακολουθηθούν; Σε κάθε 
περίπτωση, όλα αυτά τα αν και τα μήπως 
κάνουν το παιχνίδι μας ιδιαίτερο και τόσα 
εκατομμύρια ατόμων στη γη να αφιερώ-
νουν ένα σημαντικό χρόνο από τη ζωή 
τους στο μαγικό χώρο του μπριτζ!
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Πρωτάθληµα 
Βορείου
Ελλάδος

1-9

1 Πρωτοπαπάς Δ. - 
Λυμπέρης Α. 58,44

2 Σπυρίδου Δ. - 
Κοιλιαράκη Ε. 58,02

3 Βεΐνογλου Ε. - 
Γκεκελή Ν. 55,85

4 Σφετκοπούλου Μ. - 
Χατζηφωτίου Π. 55,49

5 Τσιφουτίδη Β. - 
Λύτρα Α. 54,57

6 Βάλβη Α. - 
Παπακωνσταντίνου Δ. 53,35

1-6

1 Μαλτέζος Π. - 
Ζαχαράκης Α. 60,20

2 Σακελλάρη Α. - 
Σταλίκας Μ. 57,87

3 Γρηγοριάδης Β. - 
Μπακιρτζής Π. 56,66

4 Παυλίδου Α. - 
Ευθυμιάτος Θ. 55,07

5 Λαζαρίδης Χ. - 
Πεινιρτζόγλου Λ. 54,07

6 Γκούντρας Κ. - 
Ρομποτή Κ. 52,53

Εκτός των 3 πρώτων νικητών σε κάθε κα-
τηγορία, ασημένια έπαθλα πήραν και οι 
εξής:
ΟΠΕΝ Καστελλοριζίου-Θεοδωρίδης (κα-
λύ τερο μικτό ζευγάρι), Αθανασιάδης-Τρι-
χόπουλος (καλύτερο ρεμοντάζ), Δελη-
μπαλταδάκης- Κοντομήτρος, Σταυράκη-
Δεστέφανος, Κοτινάς-Καραγιαννόπουλος 
(νικητές ημερίδων).
1-9 Σφετκοπούλου-Χατζηφωτίου (μικτό), 
Χρη στίδου-Ρωσσίδης (ρεμοντάζ), Αποσκί-
του-Αντωνιάδης, Ανδριόπουλος-Βογια-
τζής (νικητές ημερίδων).
1-6 Παυλίδου-Ευθυμιάτος (μικτό), Μα-
στρογιάννης Κ.- Κηρήθρας Ν. (ρεμοντάζ), 
Πεϊνιρτζόγλου-Λαζαρίδης Π., Ρομποτή Κ. -
Γκούντρας Κ. (νικητές ημερίδων).
Ραντεβού λοιπόν του χρόνου τον Δε  -
κέμβρη.

κέφι και δυναμισμό στο συναγωνισμό του 
πνευματικού μας αθλήματος. Ο αγώνας 
έγινε σε δύο χώρους. 
Οι κατηγορίες 1-9 και 1-6 έπαιζαν στη 
στρογγυλή αίθουσα Yacht του Μακεδονία 
Παλλάς, ενώ η Όπεν στο εντυπωσιακό αρ-
χοντικό της Λέσχης Θεσσαλονίκης, στο κέ-
ντρο της πόλης κοντά στο Λευκό Πύργο. 
Υπήρξε νέο ρεκόρ συμμετοχών, με 58 
ζεύγη στην κατηγορία Όπεν, 23 ζεύγη 
στην 1-9 και 14 ζεύγη στην κατηγορία 
1-6. Συνολικά δηλαδή 95 ζευγάρια. Η όλη 
διεξαγωγή των αγώνων έγινε με επιτυχία, 
με εξαίρεση κάποια παράπονα που έγιναν, 
ένθεν και ένθεν, στην κατηγορία 1-9. 
Την Κυριακή το πρωί, η τελευταία ημερί-
δα ξεκίνησε στις 11:30 και μετά το τέλος 
των αγώνων ακολούθησαν οι απονομές 
των πολλών επάθλων για κάθε κατηγορία 
ξεχωριστά. 
Κατά τις 4.30 το απόγευμα οι συμμετέχο-
ντες στην εκδρομή πήραν τον δρόμο του 
γυρισμού πλήρεις καλών εντυπώσεων και 
με διάθεση και για άλλες παρόμοιες εξορ-
μήσεις.
Τα αποτελέσματα ανά κατηγορία έχουν 
ως εξής:

1-16

1 Λαδόπουλος Λ. - 
Κανναβός Π. 60,68

2 Ζώζης Σ. - 
Γαρουφαλής Μ. 60,54

3 Κουκουσέλης Α. - 
Βρούστης Β. 60,36

4 Δελημπαλταδάκης Ν. 
- Κοντομήτρος Κ. 59,80

5 Κοτινάς Σ. - 
Καραγιαννόπουλος Λ. 57,68

6 Οικονομόπουλος Γ. - 
Αγγελόπουλος Π. 55,94

Αριστερά επάνω: Λ. Λαδόπουλος - Τ. Κανναβός, Α΄ νίκη ΟΠΕΝ.
Αριστερά κάτω: Π. Μαλτέζος - Α. Ζαχαράκης, Α΄ νίκη 1-6.

Δ. Πρωτοπαπάς
(αριστερά), Α. Λυμπέρης. 
Α΄ νίκη 1-9.

Δεύτερη νίκη στην 
κατηγορία ΟΠΕΝ.

Τρίτη νίκη στην 
κατηγορία ΟΠΕΝ.

Νικητές ημερίδας ΟΠΕΝ.
 Αριστερά ο πρόεδρος του ΟΑΜΘ 

και αντιπρόεδρος της ΕΟΜ Α. Αθανασιάδης.

Νικητές ημερίδας
στο 1-6.

Τέταρτη θέση
στο ΟΠΕΝ.

Νικητές ημερίδας
στο 1-6.

Νικητές
ημερίδας
ΟΠΕΝ.

Πρώτο μικτό
ζεύγος 1-6.

Πρώτο μικτό ζεύγος ΟΠΕΝ. 9
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Ο αγώνας ήταν πάλι με μικτό σύστημα 
Knock-out και Swiss με τη διαφορά ότι οι 
αγώνες νοκ άουτ συνεχίστηκαν μέχρι τη 
συνάντηση για τις 2 πρώτες θέσεις ενώ 
οι ηττημένες ομάδες διεκδικούσαν στο 
Swiss τις θέσεις από την 3η και κάτω. Οι 
αγώνες του Α’ γύρου νοκ άουτ καθορίστη-
καν με απλή κλήρωση ενώ οι μετέπειτα 
συναντήσεις ήταν προκαθορισμένες (π.χ. 
ο νικητής της συνάντησης υπ. αριθ. 1 με 
τον νικητή της συνάντησης 12, της 2 με 
την 11 κλπ.).  
Οι αγώνες έγιναν από 19 έως 21 Νοεμβρί-
ου 2010 στα εντευκτήρια των ΑΟΜΒ, ΟΑ-
ΜΛΕ, ΑΟΜΨ και ΟΑΜΚΗ και χωρίστηκαν 
σε τέσσερις κατηγορίες: Όπεν, 1-11, 1-9 
και 1-6 αντίστοιχα, με συνολική συμμετο-
χή 78 ομάδων (72 το 2009). 
Στην κατηγορία όπεν η ροή του αγώνα δεν 
ήταν καθόλου η αναμενόμενη καθώς η 
ημερίδα του Σαββάτου κράτησε περίπου 
8 ώρες (!) ενώ της Κυριακής περισσότερες 
από έξι. Πολλοί παράγοντες συντέλεσαν 
σε αυτό και η επιτροπή αγώνων της ΕΟΜ 
που συνεδρίασε μερικές μέρες μετά πήρε 
μέτρα ώστε να μην επαναληφθούν αυτά 
τα φαινόμενα. Το Δ.Σ. της ΕΟΜ επικύρωσε 
όλες τις προτάσεις αυτές και εξέδωσε σχε-
τική ανακοίνωση εκφράζοντας τη λύπη 

Το Κύπελλο Ελλάδας 2010 έγινε για τρίτη συνεχόμενη φορά σε ένα, τελικό, 
στάδιο, αυτή τη φορά όμως με μικρή μετατροπή του προηγούμενου συ-

στήματος. 

του προς όλους τους αθλητές, οι περισσό-
τεροι από τους οποίους δικαιολογημένα 
διαμαρτυρήθηκαν. 
Ο αγώνας της όπεν είχε συμμετοχή 23 
ομάδων και επιφύλαξε αρκετές εκπλήξεις 
σε όλη τη διάρκειά του. Στον μεγάλο τε-
λικό βρέθηκαν οι ομάδες «Λαγγουράνη» 
και «Οικονομόπουλου» (Θεσσαλονίκη) με 
τελικούς νικητές και κυπελλούχους Ελλά-
δος 2010 τους πρώτους. 
Οι συνθέσεις των τριών 3 πρώτων ομά-
δων: 

1-16

1

Λαγγουράνης Φ.
Αθερινός Β.
Διαμαντίδης Ν.
Δοξαστάκης Γ.

2

Οικονομόπουλος Γ. 
Αγγελόπουλος Π.
Λεβή Τ.
Σταυρινός Σ.

3

Πρωτονοτάριος Μ.
Καραμανλής Φ.
Βρούστης Β.
Σαπουνάκης Α.
Ζώτος Λ.

Κύπελλο
ΕλλάδοςΕλλάδος        

2010

Κυπελλούχος ομάδα 2010.
Από αριστερά επάνω: 
Β. Αθερινός, Γ. Δοξαστάκης 
Από αριστερά κάτω:
Φ. Λαγγουράνης, Ν. Διαμαντίδης.

Δεύτεροι στην κατηγορία ΟΠΕΝ.
Από αριστερά επάνω:
Τ. Λεβή, Σ. Σταυρινός.
Από αριστερά κάτω: 
Γ. Οικονομόπουλος, Π. Αγγελόπουλος.

Κυπελλούχοι στην κατηγορία 1-11.
Από αριστερά: Α. Ιγγλέση, Γ. Τσαπίνος, 
Δ. Τζιούφας, Π. Ευθυμίου, Β. Τσαπίνου.
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Εξασκηθείτε στην εκτέλεση

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
1ο (**)
Ζεύγη. Όλοι στην πρώτη
Μοίρασε η Δύση
Αντάμ: &3

# KQ7
$ K6
^ J954
& AKJ5

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# A6543
$ –
^ A76
& 109872

Η Δύση κάνει αντάμ το &3, που σχεδόν “φωνάζει” ότι είναι σόλο. 
Ο Νότος μαζεύει τα ατού, τα οποία είναι 3-2 σε Α-Δ. Το χέρι μοι-
άζει να χάνει 2 καρά και ένα σπαθί.
Δεδομένου ότι ο αγώνας είναι ζευγών, υπάρχει τρόπος για τον 
εκτελεστή να επιτύχει και μία άνω στο συμβόλαιό του;

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
2ο (***)
Ομάδες. Όλοι στην πρώτη  
Μοίρασε ο Νότος
Αντάμ: $10

# KJ3
$ QJ7
^ AQ75
& K108

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# A9742
$ AK6
^ 83
& AQ9

Παρά τους 33 πόντους στον άξονα το σλεμ δεν είναι και το κα-
λύτερο που έχει αγοραστεί. Ο λόγος είναι ότι υπάρχει πολλές 
αξίες σε κοντά χρώματα (κούπες και σπαθιά), όπου 19 πόντοι 
παράγουν μόνο 6 λεβέ. Πως πρέπει να παίξει ο εκτελεστής για να 
εξαντλήσει όλες τις πιθανότητες επιτυχίας του συμβολαίου του;

Nότος Δύση Βορράς Ανατολή
1# πάσο 2^ πάσο
3XA πάσο 6# πάσο
όλοι πάσο

  Οι λύσεις στη σελίδα 30

Nότος Δύση Βορράς Ανατολή
1$ κοντρ 4$

4# όλοι πάσο

Στην κατηγορία 1-11, όπου συμμετείχαν 
19 ομάδες, νικήτρια και κυπελλούχος 
αναδείχτηκε η ομάδα «Ευθυμίου» που 
νίκησε στον μεγάλο τελικό την ομάδα 
«Αργυροπούλου». Οι συνθέσεις των τριών 
3 πρώτων ομάδων: 

1-11

1

Ευθυμίου Π.
Ευθυμίου Δ.
Τσαπίνου Β.
Τζιούφας Δ.
Τσαπίνος Γ.
Ιγγλέση Α.

2

Αργυροπούλου Μ.
Παππάς Π.
Κατσαράκης Δ.
Κανελλάκης Π.
Γκαμπάι Δ.

3

Κανδιώτη Φ.
Πελτεκόπουλος Μ.
Βαμβάκος Γ.
Μαυρίκου Ε.
Βλάχου Κ.
Διπλούδη Μ.

22 ομάδες συμμετείχαν στην κατηγορία 
1-9 όπου είχαμε επίσης διαμαρτυρία των 
αθλητών, καθώς μια έφεση, που έγινε 
κατά τη διάρκεια της 2ης ημερίδας καθυ-

στέρησε όλο τον αγώνα κατά 1,5 ώρα. Ο 
λόγος ήταν ότι η έφεση έπρεπε να εκδικα-
στεί από την επιτροπή εφέσεων της κατη-
γορίας όπεν (σύμφωνα και με τους κανο-
νισμούς τα μέλη της επιτροπής εφέσεων 
πρέπει να είναι είτε αθλητές κατηγορίας 
15 και άνω είτε διαιτητές της ΕΟΜ πτυ-
χιούχοι και άνω)  ενώ δεν γινόταν και να 
εκδικαστεί σε μεταγενέστερο χρόνο, λόγω 
του συστήματος των αγώνων. Στον μεγάλο 
τελικό της κατηγορίας 1-9 νικήτρια ανα-
δείχτηκε η ομάδα «Παπαγεωργίου» που 
αντιμετώπισε την ομάδα «Αλεξίου». Οι 
συνθέσεις των τριών 3 πρώτων ομάδων: 

1-9

1

Παπαγεωργίου Γ.
Γονατάς Σ.
Τσελεκούνης Ι.
Αναστασίου Μ.
Παπακωνσταντίνου Ν.
Ιωάννου Α.

2

Αλεξίου Λ.
Σιτινά Ε.
Μπράβου Χ.
Ψαρούλης Π.

3

Στραιτούρης Κ.
Στραιτούρης Σ.
Ραφαηλίδου Μ.
Τσακαλίδου Π.

Στην κατηγορία 1-6 συμμετείχαν 14 ομά-
δες. Εδώ η ομάδα «Λεβέντη» αντιμετώπι-
σε στον τελικό την ομάδα «Τσώνου» την 
οποία νίκησε κατακτώντας τον τίτλο του 
Κυπελλούχου 2010 στην κατηγορία αυτή.
Οι συνθέσεις των τριών 3 πρώτων ομά-
δων: 

1-6

1

Λεβέντης Ι.
Στεφανόπουλος Κ.
Εμμανουηλίδου Δ.
Γεωργιέβιτς Α.
Ωρολογάς Μ.

2

Τσώνος Σ.
Κουδουμογιαννάκη 
Ντόμπρε Π.
Νίλσεν Μ.
Φολέρος Δ.
Διαμαντής Α.
Ζήκας Δ.

3

Κάππας Α.
Τσεζάνας Λ.
Μπουρλέτσικας Α.
Βενέκα Ε.
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Το Πανελλήνιο πρωτάθλημα 
Μικτών ζευγών 2010 διορ-

γανώθηκε σε τρεις κατηγορίες 
1-16, 1-10 και 1-7 στα σωμα-
τεία της Αττικής ΑΟΜ, ΑΟΤ και 
ΟΑΜΚΗ αντίστοιχα από 12 έως 
14 Νοεμβρίου 2010. Όπως 
πάντα συγκέντρωσε μεγάλη 
συμμετοχή, με  47 ζεύγη στην 
1-16, 34 στην κατηγορία 1-10 
και 31 στην 1-7, συνολικά 112 
ζευγών.  

 Στην κατηγορία 1-16 επικεφαλής τέθηκε 
την πρώτη μέρα το ζεύγος Μήτση Γ. -Ακύ-
λας Α. ενώ την δεύτερη ημερίδα κέρδισαν 
οι Μπίκα Ε. - Κοντομήτρος Κ. Στο σύνολο 
όμως των δυο ημερίδων πρώτοι με δια-
φορά ήταν οι Γεωργίου Α.-Τριβυζάς Α. 
Την τρίτη ημέρα των αγώνων οι Πλακίδα 
Η.-Ζώτος Λ. κέρδισαν με ποσοστό που 
τους έφερε στην πρώτη θέση της γενικής 
κατάταξης με ελάχιστη διαφορά από τους 
δεύτερους Στελλάκη Ν.-Κανναβό Π. και 
τους τρίτους Γεωργίου Α.-Τριβυζά Α.
Οι έξι πρώτοι της τελικής κατάταξης:

1-16

1 Πλακίδα Η. - 
Ζώτος Λ. 57,16

2 Στελλάκη Ν. - 
Κανναβός Π. 56,96

3 Γεωργίου Α. - 
Τριβυζάς Α. 56,69

4 Μπίκα Ε. - 
Κοντομήτρος Κ. 56,33

5 Συρακοπούλου Χ. - 
Δοξιάδης Κ. 54,83

6 Λιανού Ο. - 
Χλιάπας Ι. 54,82

Στην κατηγορία 1-10 προηγήθηκε την 
πρώτη ημέρα το ζεύγος Βλάχου Κ.- Μα-
θιουδάκης Α. με μικρή διαφορά από τους 
δεύτερους, Τσαλαβούτα Ε.-Στρώνη Γ. Οι 
τελευταίοι κέρδισαν την δεύτερη ημερί-
δα με μεγάλο ποσοστό με αποτέλεσμα να 
αποκτήσουν διαφορά ασφαλείας στη γε-
νική κατάταξη των 2 ημερίδων. Την τρίτη 
ημέρα οι Ζαγγογιάννη Ε.-Λαλιώτης Γ. πέ-
τυχαν το μεγαλύτερο ποσοστό του τουρ-
νουά της κατηγορίας αυτής 66,31% όμως 
οι Τσαλαβούτα Ε.-Στρώνης Γ. διατήρησαν 
με μεγάλη διαφορά την πρώτη θέση της 
γενικής κατάταξης όπου δεύτεροι κατατά-
χτηκαν οι Ιγγλέση Α.-Τσαπίνος Γ. και τρίτοι 
οι Βλάχου Κ.-Μαθιουδάκης Α. 
Οι έξι πρώτοι της τελικής κατάταξης:

1-10

1 Τσαλαβούτα Ε. - 
Στρώνης Γ. 58,67

2 Ιγγλέση Α. - 
Τσαπίνος Γ. 55,86

3 Βλάχου Κ. -
Μαθιουδάκης Α. 55,26

4 Μακρή Ε. -
Λαγάνης Σ. 55,00

5 Μπουρίκα Μ. - 
Καζάνας Γ. 53,88

6 Οικονόμου Λ. - 
Χρήστου Χ. 53,19

Στο 1-7 οι Καλέκη Μ.-Τσεζένας Λ. προη-
γήθηκαν με διαφορά την πρώτη ημερίδα 
ενώ στην δεύτερη ημερίδα τη νίκη κατέ-
κτησαν οι Τσαμουσοπούλου Β.-Τσαμουσό-
πουλος Η. και στην τρίτη οι Μπιτσάκη Μ.-
Φλουρής Γ. Όμως οι Καλέκη Μ.-Τσεζένας 
Λ. με σταθερά καλή απόδοση και τις τρεις 
ημέρες κατέκτησαν τη νίκη με διαφορά 

από τους δεύτερους Βάθη Χ.-Κάρφη Χ. 
Στη τρίτη θέση της τελικής κατάταξης οι 
Μπιτσάκη Μ.-Φλουρής Γ.
Οι έξι πρώτοι της τελικής κατάταξης:

1-7

1 Καλέκη Μ. - 
Τσεζένας Λ. 62,07

2 Βάθη Χ. - 
Κάρφης Χ. 58,25

3 Μπιτσάκη Μ. - 
Φλουρής Γ. 57,48

4 Τσαμουσοπούλου Β. -
Τσαμουσόπουλος Η. 56,56

5 Πανιάρα Μ. - 
Πανιάρας Η. 56,48

6 Μουτάφη Β. - 
Κατριτζιδάκης Κ. 56,03

Πανελλήνιο
Πρωτάθληµα

ΜικτώνΜικτών
ΖευγώνΖευγών

1. Ηρώ Πλακίδα, πρώτη νίκη ΟΠΕΝ.
2. Τάκης Κανναβός, δεύτερη νίκη ΟΠΕΝ.
3. Νταϊάνα Στελλάκη, δεύτερη νίκη ΟΠΕΝ.
4. Γιώργος Στρώνης (αριστερά), 
Έφη Τσαλαβούτα, πρώτη νίκη 
στην κατηγορία 1-10. 

1.

2.

3.

4.

12
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61
Άμυνα για

Γιώργος Ρούσσος

Αλλοίμονό σου αν τα συμβόλαια (μανς, 
σλεμ) που πέφτουν τα πιάνουν ντρο-

παλές ψυχές και αυτά των 21π. που είναι 
φυτεμένα στην τράπουλα τα πιάνουν 
έξαλλοι οβερμπιντάκηδες.
Σε διεθνές φεστιβάλ κάθεσαι τελευταίο 
τραπέζι τριημέρου ζευγών σε δυο συ-
μπαθητικούς κυριούληδες που δεν τους 
ξέρεις. Είσαι τέταρτος στην γενική κατά-
ταξη, μόλις 0,85% πίσω από τον πρώτο. 
Έχεις πάει μέχρι εδώ κάτι περισσότερο 
από καλά και μάλιστα χτυπώντας άγρια 
και  τους τρεις προπορευόμενους σου. 
Υπολογίζεις  πως με κάποιο ανεκτό απο-
τέλεσμα στο τελευταίο τραπέζι μπορεί να 
τερματίσεις πρώτος.
Η πρώτη διανομή πέρασε ανώδυνα, πα-
ρόλο ότι κάθε moyen που παίρνεις σε 
κατεβάζει.
Στην  τελευταία  διανομή  πρώτη  εναντί-
ον  πρώτης,  σαν Δύση,  σηκώνεις:  #987,  
$AJ109653, ^6, &73.
Μετά το πάσο του Νότου ανοίγεις 3$ και 
οι αγορές εξελίσσονται ως εξής:
                          
 

Ρωτάς τι είναι οι 4$ και σου εξηγούν δι-
χρωμία ή πολύ ισχυρό μονόχρωμο χέρι. 
Για τα 4XA σου εξηγούν ισχυρό φιτ σε όλα 
τα χρώματα, στο μέτρο του προηγηθέντος 
πάσο. Ο σύντροφος επιτίθεται με το $2 
και κατεβαίνει ο μορ   

Δ(εσύ)

O εκτελεστής σκεπάζει την κούπα με την 
Ντάμα του. Κάνε άμυνα.
Ας αρχίσουμε την συμπερασματική σκέ-
ψ η. Το $2 του συντρόφου δεν μπορεί 
να είναι σόλο γιατί ο εκτελεστής με δυο 
λι μές κούπες στα χαρτιά του ποτέ δεν θα 
κάρ φω νε 6^. Ο υπέροχος σύντροφος σου 
δείχνει πως έχει 3φυλλο άρα ο Βορράς 
είναι σικάν. Ο εκτελεστής με σικάν κούπα 
και ασφαλώς χωρίς  4φυλλο πίκα, κρατάει 
τουλάχιστον 10 ή 11 φύλλα στα μινέρ. Αν 
είναι 6-5 δεν υπάρχει άμυνα.
Αν είναι 3-0-6-4 ασφαλώς κρατάει τους 
δυο μαύρους Άσους και ή την &Q ή τον 
#Κ για να δικαιολογείται η αγορά του, 
οπότε με την #Q στον μορ και 4φυλλο 
&Κ πάλι δεν υπάρχει άμυνα.
Το ίδιο και με κατανομή 3-0-7-3. Επικε-
ντρώνεις λοιπόν την προσοχή σου στην 
κα  τα νομή 2-0-7-4. 
Αν κρατάει τον #Α πάλι δεν υπάρχει άμυ-
να με τα σπαθιά καλομοιρασμένα. Τον 

πρωταθλητές

παίζεις λοιπόν για Κx στις πίκες, μια και ο 
σύντροφος δεν μπορεί να κρατάει ΑΚ.
Τα τέσσερα χέρια ήταν:

             
                                                     

Αφήνεις έξω και ο εκτελεστής πρέπει να 
ξελιμάρει πρόωρα. Αν σκεπάσεις την πρώ-
τη κούπα, κόβει, παίρνει δυο γύρους ατού 
και παίζει μικρό πίκα προς την Ντάμα. 
Aν ο σύντροφος πάρει τον Άσο του στον 
αέρα, φεύγουν τα δυο χανόμενα σπαθιά  
στον  $Κ και την #Q, αν δεν τον πάρει, 
τον χάνει στην $Q και ο εκτελεστής παρα-
χωρεί  μόνο μια μπάζα στα σπαθιά.
Όμως τα πράγματα δεν εξελίσσονται έτσι. 
Η Briggitta, η θεά του μπριτζ, άλλον προ-
ορίζει για νικητή. Σου κάθισε στην θέση 
του Βορρά έναν δαίμονα, που στο 2$ του 
συντρόφου ακολουθεί με το λιμό!!!
Δυο γύροι ατού, μικρό πίκα προς την Ντά-
μα και ruffi  ng fi nesse του $Α πριν πέσει 
η αυλαία.

# K4
$ –
^ AKQ10742
& A1098

# 987
$ AJ109653
^ 6
& 73

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# AJ1032
$ 842
^ 85
& QJ6

# Q65
$ KQ7
^ J93
& K542

# 987
$ AJ109653
^ 6
& 73

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# Q65
$ KQ7
^ J93
& K542

Ποιος είπε ότι στο αγωνιστικό μπριτζ δεν μετράει η τύχη; Μετράει και μάλιστα θα 
έλεγα σημαντικά. Δεν είναι μόνο να βρεις την σωστή εμπάς της Q όταν γίνεται και 
από τις δυο μεριές ή να βρίσκεις τα ατού 5-0 σε ένα σλεμ του 87% που με το προηγ-
μένο σύστημά σας μόνο εσύ και ο σύντροφός σου ανακαλύψατε. Κυρίως είναι με τι 
αντιπάλους σου τυχαίνει κάθε διανομή.

Nότος Δύση Βορράς Ανατολή
πάσο 3$ 4$ πάσο
4ΧΑ πάσο 6^ όλοι πάσο
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Στο επόμενο διάγραμμα ανα-
πτύσσεται ουσιαστικά η ίδια 

ιδέα (να σπαταλήσει ένα ανέβασμα 
ο εκτελεστής), με διαφορετικά 
φύλλα.

 

Για κάποιον λόγο –που μπορεί να είναι μια 
ισχυρή ένδειξη από την αγορά ότι η Δύση 
έχει τον άσσο–, ο εκτελεστής ξεκινάει με 
μικρό προς τον ρήγα. Ο αμυντικός στην 
θέση της Ανατολής, αν είναι σε ετοιμότη-
τα, πρέπει να παίξει την ντάμα. Μετά από 
αυτό, είναι απίθανο ο εκτελεστής να συ-
νεχίσει με μικρό από τον μορ· μάλλον θα 
σπαταλήσει ένα ανέβασμα στο χέρι του, 
φοβούμενος ότι η Δύση αρχικά είχε Α109. 
Παρόμοια και στο επόμενο:

  

Ο Νότος παίζει μικρό προς την ντάμα και η 
Ανατολή πρέπει να ρίξει τον βαλέ.

 

Ο εκτελεστής ξεκινάει με άσσο και ρήγα. 
Αν η Ανατολή παίξει τον βαλέ –όπως 
οφείλει–, πιθανότατα θα επιβραδύνει 
την εκτέλεση, αφού θα αφήσει ανοιχτό το 
ενδεχόμενο να ξεκίνησε η Δύση με Q982. 
Ένα κλασικό όσο και αποτελεσματικό 
falsecard είναι το παρακάτω:   

Κάνοντας την ζωή δύσκολη
στον εκτελεστή

Γιώργος Κλείτσας
[email: llurk@hol.gr]

Ο εκτελεστής ξεκινάει με τον άσσο, με 
σκοπό στη συνέχεια να παίξει προς την 
ντάμα. Η Δύση στον άσσο παίζει τον 
ρήγα, προσπαθώντας να παρασύρει τον 
εκτελεστή να εγκαταλείψει το χρώμα (αν 
φοβηθεί J10986 στην Ανατολή). Το ίδιο 
ακριβώς falsecard θα έκανε η Δύση αν 
κρατούσε KJ9. Ας έρθουμε για άλλη μια 
φορά στην θέση του εκτελεστή, ο οποίος 
με τα φύλλα του δια γράμματος χρειάζεται 
τρεις λεβέ στο χρώ μα:

 

Σύμφωνα με την εγκυκλοπαίδεια του 
μπριτζ, ο εκτελεστής έχει στην διάθεσή 
του δύο ισοδύναμους τρόπους να μεγι-
στοποιήσει τις πιθανότητές του (34%) να 
πραγματοποιήσει τρεις λεβέ: Εμπάσα της 
ντάμας στον πρώτο γύρο (πρώτος τρό-
πος) ή άσσος και μικρό προς την ντάμα 
(δεύτερος τρόπος). Αν όμως η Ανατολή 
δεν παίζει τον βαλέ από Jx, ο εκτελεστής 
είναι καλύτερα να ξεκινήσει με τον άσσο 
και αν δει να πέφτει ο βαλές στα δεξιά του, 
να αφήσει έξω στον δεύτερο γύρο, ελπί-
ζοντας να έχει ΚJ ξερά η Ανατολή. Αυτή 
η εκτέλεση του δίνει πιθανότητες 37% 
και επομένως, κάθε φορά που η Ανατολή 
κρατάει Jx πρέπει στον άσσο του εκτε-
λεστή να είναι σε ετοιμότητα να παίξει 
το υποχρεωτικό falsecard, τον βαλέ. Στο 
επόμενο διάγραμμα ο εκτελεστής χρειά-
ζεται τέσσερεις λεβέ στο χρώμα:

 

Η σωστή εκτέλεση είναι μικρό προς τον 
ρήγα και παίξιμο του ρήγα αν δεν εμφα-
νιστεί το εννέα από την Δύση. Αυτός ο 
τρόπος δίνει στον εκτελεστή πιθανότητες 
84%. Αν η Δύση κάνει το υποχρεωτικό 
falsecard –όπως οφείλει–, παίζοντας τον 
βαλέ ή την ντάμα από QJ9, αυτόματα οι 
πιθανότητες του εκτελεστή μειώνονται 
στο 78%. Παρόμοια αν ο εκτελεστής κρα-
τάει 10xxx για K8xxx και χρειάζεται τρεις 
τουλάχιστον λεβέ. Η ζωή του εκτελεστή 
γίνεται σίγουρα δύσκολη όταν η άμυνα 
τον αναγκάζει να κάνει όχι μια, αλλά δύο 
σωστές επιλογές διαδοχικά στο ίδιο χρώ-
μα. Ας δούμε μια ολόκληρη διανομή:

 

Ο Νότος παίζει τρία χωρίς ατού και η Δύση 
βγαίνει κούπα. Η Ανατολή παίρνει την ντά-
μα του μορ με τον ρήγα και γυρίζει κούπα, 
στην οποία η Δύση βάζει το δέκα (αρνού-
μενη τον βαλέ). Παίρνοντας την λεβέ στον 
μορ με τον άσσο κούπα, ο εκτελεστής 
παίζει μικρή πίκα στον βαλέ και πίκα στην 
ντάμα, την οποία παίρνει η Ανατολή με τον 
άσσο. Η Ανατολή βλέπει ότι, αν γυρίσει 
κούπα, ο Νότος έχει εννέα λεβέ: τέσσερις 
από πίκα, δύο από κούπα και τρεις από 
σπαθί με την εμπάσα, ακόμα κι αν του 
λείπει η ντάμα σπαθί (τότε όμως, για πα-
ράδειγμα αν δεν γυρίσει την τρίτη κούπα 
αλλά τον κολλήσει στον μορ με την τρίτη 
πίκα, ο Νότος, έχοντας δείξει τουλάχιστον 
έξι πόντους από την αγορά, θα έχει σαν 
ένατη λεβέ τον άσσο καρό ή ρήγα-βαλέ 
καρό). Η Ανατολή επομένως βλέπει ότι η 
άμυνα χρειάζεται τρεις άμεσες λεβέ από 
καρό (υποθέτοντας τουλάχιστον ΑJx στην 

# KQ1087
$ AQ
^ 1083
& AKJ

# 432
$ 108754
^ AJ5
& 32

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# A65
$ K32
^ Q92
& 10976

# J9
$ J96
^ K764
& Q854

KJ8743

A9 Δ 
Β

 
Ν

 Α Q10

652

AK105

Q92 Δ 
Β

 
Ν

 Α J83

764

AQ1084

K5 Δ 
Β

 
Ν

 Α J9

7632

Q7543

KJ10 Δ 
Β

 
Ν

 Α 986

A2

AQxx

Δ 
Β

 
Ν
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xxxx

K8xxxx

Δ 
Β

 
Ν
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Δύση, αν είναι να μπει μέσα το χέρι) και το 
σωστό φύλλο που πρέπει να παίξει είναι η 
ντάμα (αν παίξει μικρό, ο εκτελεστής θα 
αφήσει έξω και η άμυνα δεν θα μπορέσει 
να κάνει πάνω από δύο άμεσες λεβέ). Ο 
εκτελεστής ξέρει ότι η Ανατολή, που εί-
ναι καλός παίκτης, θα έπαιζε ένα quack 
(όρος της αγγλικής ορολογίας του μπριτζ 
που αναφέρεται στην ντάμα [queen] ή 
στον βαλέ [jack] αδιευκρίνιστα – ένας 
αδόκιμος αντίστοιχος όρος στα ελληνικά 
θα μπορούσε να είναι ο νεολογισμός βάλ-
μα) με οποιονδήποτε από τους παρακάτω 
συνδυασμούς: (1) άσσο, quack και ένα ή 
περισσότερα λιμά (2) ντάμα, βαλέ και ένα 
ή περισσότερα λιμά (3) quack και ένα ή πε-
ρισσότερα λιμά. Ακόμα και χωρίς να λάβει 
υπ’ όψη την restricted choice (τότε το (2) 
θα γινόταν λιγότερο πιθανό), παίζοντας μι-
κρό προφυλάσσεται μόνο στην περίπτωση 
(2) επομένως ο εκτελεστής πρέπει να βάλει 
τον ρήγα. Φυσικά η Δύση παίρνει τον άσσο 
και κάνοντας την ίδια ανάλυση με τον συ-
μπαίκτη της (διαπιστώνοντας δηλαδή ότι η 
άμυνα χρειάζεται ακόμα δύο άμεσες λεβέ) 
γυρίζει μικρό καρό, βάζοντας τον εκτε-
λεστή σε νέο δίλημμα. Ξαφνικά το εννέα 
αποκτά σπουδαιότητα. Οι μόνες σχετικές 
κατανομές που έχουν σημασία τώρα είναι: 
(4) Η Ανατολή ξεκίνησε με ντάμα-βαλέ και 
ένα ή περισσότερα λιμά, αλλά χωρίς το εν-
νέα (αν η Ανατολή ξεκίνησε με QJ9 το χέρι 
θα μπει μέσα). (5) Η Ανατολή ξεκίνησε 
με quack-εννέα και πιθανώς κάποια λιμά. 
Ντάμα-βαλές και quack-εννέα φαινομενι-
κά είναι ισοπίθανα ενδεχόμενα αλλά, ως 
συνήθως, ο κανόνας της restricted choice 
μας υπενθυμίζει ότι με το (4) η Ανατολή 
θα μπορούσε να έχει επιλέξει να παίξει το 
άλλο ονέρ (που σημαίνει ότι η πιθανότητά 
του μειώνεται στο μισό) – και επομένως το 
σωστό παίξιμο είναι το δέκα. 

 

Αν η άμυνα στο διάγραμμα χρειάζεται 
τρεις άμεσες λεβέ στο χρώμα και το χέρι το 
έχει η Ανατολή, πρέπει να παίξει ένα quack 
(που σημαίνει, στην πράξη, τις μισές φορές 
την ντάμα και τις μισές φορές τον βαλέ). Αν 
παίζει πάντα την ντάμα, ο εκτελεστής μπο-

ρεί να υποθέσει ότι έχει και τον βαλέ και 
να αφήσει έξω. Αν όλοι παίξουν  σύμφωνα 
με τις πιθανότητες, η άμυνα θα κάνει τρεις 
λεβέ: Η Ανατολή θα παίξει στην τύχη ένα 
ονέρ και ο εκτελεστής (λόγω restricted 
choice, όπως αναλύσαμε παραπάνω) είναι 
υποχρεωμένος να παίξει για το άλλο ονέρ 
στην Δύση, οπότε το θεωρητικά σωστό 
μεν, όχι όμως επιτυχημένο παίξιμό του 
στην συγκεκριμένη κατανομή των φύλλων, 
είναι να σκεπάσει με τον ρήγα στον πρώτο 
γύρο του χρώματος. Αρκετά συχνά κά-
ποιος αμυνόμενος είναι υποχρεωμένος να 
ανοίξει ένα νέο χρώμα, συνήθως σε χρω-
ματιστό συμβόλαιο μετά από elimination 
του εκτελεστή (πιο σπάνια στα χωρίς ατού, 
όταν ο εκτελεστής του δίνει χέρι και έχει 
μείνει μόνο με φύλλα σε ένα χρώμα) και 
τότε συχνά πρέπει να παίξει ένα απροστά-
τευτο ονέρ, γιατί μπορεί να είναι ο μόνος 
τρόπος να προβληματίσει τον εκτελεστή. 
Ας δούμε ακόμη μία ολόκληρη διανομή:

 

Ο Νότος παίζει έξι πίκες και η Δύση βγαίνει 
τον ρήγα καρό. Ο Νότος παίρνει τον άσσο 
καρό και αφού μαζέψει τα ατού σε δύο γύ-
ρους, ελιμινάρει τα σπαθιά παίζοντας τρεις 
γύρους σπαθί και δίνει χέρι υποχρεωτικά 
στην Δύση παίζοντας το δέκα καρό. Η Δύση 
τοποθετώντας τον ρήγα κούπα στον εκτε-
λεστή (αν δεν τον έχει το χέρι μπαίνει μέσα) 
μετράει έντεκα λεβέ (πέντε από ατού, τρεις 
από σπαθί, τον άσσο καρό και άσσο-ρήγα 
κούπα) και επομένως βλέπει ότι αν παίξει 
ορ-ταμπλώ θα του δώσει την δωδέκατη 
– άρα πρέπει να παίξει κούπα. Αν παίξει 
μικρή κούπα, ο εκτελεστής δεν μπορεί να 
κάνει λάθος: θα πάρει τον βαλέ της Ανα-
τολής με τον ρήγα και θα κάνει εμπάσα 
εναντίον της ντάμας στα αριστερά του. Το 
μόνο φύλλο που μπορεί να προβληματίσει 
τον εκτελεστή, οδηγώντας τον ενίοτε σε 
λάθος παίξιμο, είναι η ντάμα. Το θεωρητικά 

σωστό παίξιμο σε όλες τις παρόμοιες περι-
πτώσεις είναι να παίξει για χωριστά ονέρ 
(λόγω restricted choice), όμως το λάθος 
μπορεί να γίνει είτε διότι (1) ο εκτελεστής 
δεν το γνωρίζει είτε διότι (2) το γνωρίζει 
αλλά υποτιμά την αμυντική δεινότητα της 
Δύσης και ρισκάρει εν γνώσει του. Σημει-
ωτέον ότι αν ο εκτελεστής δεν έχει K10x, η 
ντάμα της Δύσης δεν κάνει ζημιά.

 
O Darwin εκτελεί έξι πίκες και o Gordon 
Rouge κάνει αντάμ σπαθί. Ο Darwin βάζει 
μικρό από τον μορ και ο Gordon Bleu την 
ντάμα !! Ο Darwin δεν μπορεί να αφήσει 
έξω, γιατί θα του ξαναπαίξουν σπαθί και 
δεν θα μπορέσει αργότερα να τους κλεί-
σει. Παίρνοντας τον άσσο σπαθί, παίζει 
δύο γύρους ατού, ελιμινάρει τις κούπες 
κόβοντας την τρίτη κούπα στον μορ και 
παίζει τον βαλέ σπαθί, τον οποίο παίρνει 
αναγκαστικά ο Gordon Bleu με τον ρήγα, 
ενώ o Gordon Bleu ακολουθεί με το δύο 
σπαθί (Balt Attitude Signal που δείχνει ότι 
δεν έχει το κρίσιμο εννέα καρό). Ο Gordon 
Rouge υπάκουα γυρίζει την ντάμα καρό, 
ο Darwin κάνει λάθος πιάνοντας με τον 
ρήγα και εμπασάροντας την Δύση για τον 
βαλέ (όπως είπαμε λόγω restricted choice 
ο εκτελεστής πρέπει πάντα να παίζει για 
μοιρασμένα ονέρ σε όλες τις σχετικές πε-
ριπτώσεις) και το χέρι μπαίνει μέσα. Το 
σημαντικό ήταν ότι η Ανατολή απέκρυψε 
το γεγονός ότι έχει και το δέκα σπαθί από 
τον εκτελεστή: Αν έβαζε το δέκα αντί για 
την ντάμα στην πρώτη λεβέ, οποιοσδή-
ποτε αμυνόμενος θα μπορούσε να πάρει 
το δεύτερο σπαθί και να παίξει καρό, αν ο 
συμπαίκτης του είχε QJx – τότε ο Darwin 
θα έβγαζε εύκολα το συμπέρασμα ότι κα-
νείς από τους αμυνόμενους δεν έχει QJx 
καρό και θα έπαιζε για μοιρασμένα ονέρ 
πραγματοποιώντας το συμβόλαιό του. 

1032
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# K10764
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# 8
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$ K102
^ A4
& KQ3

Gordon 
Rouge
# 76
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Πολλές φορές η σωστή άμυνα αντλείται 
από τις αγορές των αντιπάλων. Αυτό μοιά-
ζει να είναι τρομερά δύσκολο αλλά με σω-
στή σκέψη αποδεικνύεται πολλές φορές 
εύκολο, θέλει όμως καθαρή και μεθοδική 
σκέψη. Όπως έλεγε και ο Σέρλοκ Χολμς: 
“στοιχειώδες αγαπητέ Watson”. Ας εξετά-
σουμε ένα παράδειγμα (για ευκολία σας 
δείχνουμε και τα δυο χέρια της άμυνας):

 

  

Η Δ ανταμάρει το #5
Ο εκτελεστής παίζει μικρό από τον Β. Η Α 
βαστάει: #AQ4 - $J842 - ̂ 2 - &K10542, 
παίζει την #Q και ο Ν τον #J.
Ας πάρουμε τώρα μία-μία τις σκέψεις και 
τα συμπεράσματα που βγάζει η Α από τις 
αγορές που θα την βοηθήσουν στην άμυ-
να. Σκεπάστε τα παρακάτω και σκεφθείτε 
μεθοδικά και σεις τι συμπεράσματα μπο-
ρείτε να βγάλετε.
1. Ποια είναι η κατανομή του Ν; Είναι 1-

6. Ο Ν δεν μπορεί να κόψει κούπα στον 
Β, διότι η Δ έχει μια κούπα και τρία καρό, 
ώστε ο Ν πρέπει να μαζέψει πρώτα και τα 
τρία ατού της Δ.
7. Επομένως η Α αφού πάρει την #Q πρέ-
πει να παίξει σπαθί, οποιοδήποτε σπαθί, 
διότι ο Ν έχει μόνο ένα.
Απλό αλλά ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ.
Η πλήρης διανομή είναι:

 

Και άλλο ένα παράδειγμα σωστής σκέψης 
στην άμυνα:
 

  

Αντάμ από τη Δύση το $2.
Ο Ν παίζει το $4 από τον μορ, η Α παίζει 
το $10, ο Ν παίρνει τον $Α και παίζει το 
^4.
1. Ποια είναι η κατανομή του Ν; Ομαλή με 
το πολύ 3φυλλη πίκα.
2. Πόσους πόντους έχει ο Ν; 12-14, διό-
τι αν είχε 15-17 με ομαλή κατανομή θα 
άνοιγε 1ΧΑ. Αν είχε παραπάνω από 17, θα 
έκανε πιο δυνατή αγορά (ανιούσα ή 2ΧΑ 
ή 3ΧΑ).
3. Πόσους πόντους έχει η Α; Ο Ν έχει 12-
14, η Δ 11 και ο Β 13, ώστε η Α έχει 3-4, 
και αν δεν έχει νταμοβαλέδες που δεν 

Η παραγωγική σκέψη

Γιώργος Κότσης

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

5-6-1 (αυτά τα 4 νούμερα έχουν πάντα 
την ίδια σειρά, δηλ. # - $ - ^ - &, άρα 
μία πίκα - πέντε κούπες, έξι καρά και ένα 
σπαθί). Ιδιοφυία; ΟΧΙ, καθαρή σκέψη. Ο Ν 
πρώτα δήλωσε τα καρά και μετά αγόρασε 
δυο συνεχείς φορές τις κούπες, άρα έχει 6 
καρά και 5 κούπες.
2. Εκτός από τα παραπάνω 11 χαρτιά ο Ν 
έχει τον #J. Το 13ο χαρτί του Ν ποιο είναι; 
Μα σπαθί. Γιατί; Μα αν ο Ν δεν είχε σπαθί 
δεν θα αγόραζε 4ΧΑ (ο κανόνας λέει ότι 
όταν αγοράζεις 4ΧΑ για σλεμ δεν πρέπει 
να είστε σικάν σε ένα χρώμα διότι δεν ξέ-
ρετε αν ο σύντροφος δείξει έναν Άσο ποι-
ανού χρώματος είναι αυτός ο Άσος).
3. Η Δ μπορεί να βοηθήσει ενεργά στην 
άμυνα; Πόσους πόντους έχει; Ο Ν πρέπει να 
έχει 18-19π./ο με την ανιούσα (1^ - 2$) 
που έκανε. Ο Β έχει 8, εσείς 10, ώστε η Δ 
το πολύ έχει 3-4 π. μόνο σε νταμοβαλέδες, 
διότι ο Ν πρέπει να έχει σε καρά και κούπες 
ΑΚ. Επομένως η Α δεν πρέπει να περιμένει 
καμιά βοήθεια από τη Δ στην άμυνα.
4. Ποια είναι η κατανομή της Δ; 5-1-3-4. 
Αφού ξέρετε την κατανομή του Ν, ξέρετε 
και την κατανομή της Δ (κάθε χρώμα έχει 
13 φύλλα – αυτό είναι γνωστό αλλά καμιά 
φορά ξεχνιέται).
5. Ποια μπορεί να είναι άλλη μια λεβέ 
(εκτός από την #Q) που μπορώ να κάνω; 
Ο $J που είναι 4φυλλος. Μπορώ πάντα να 
τον κάνω; Εδώ αρχίζουν οι δυσκολίες και 
χρειάζεται απλή καθαρή σκέψη. Όταν ο Ν 
πάρει χέρι και τραβήξει $ΑΚ θα δει ότι η 
Δ ξεκίνησε μόνο με μία κούπα, θα κατέβει 
στον μορ και θα μου εμπασσάρει τον $J, 
διότι θα έχει στο χέρι του είτε το $9 είτε 
το $10. ΟΜΩΣ ο Ν έχει μόνο ΕΝΑ κατέβα-
σμα στον μορ, άρα άμα το ξηλώσω δεν θα 
μπορεί να μου φάει τον $J.

# K962
$ 765
^ 1063
& AJ3

# 108753
$ 10
^ J94
& Q876

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# AQ4
$ J842
^ 2
& K10542

# J
$ AKQ93
^ AKQ875
& 9

# K962
$ 765
^ 1063
& AJ3

# 108753
$ 10
^ J94
& Q876

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# AQ4
$ J842
^ 2
& K10542

# AQJ95
$ Q4
^ KJ5
& 1062

# 84
$ J972
^ A83
& AQ83

Δ 
Β

 
Ν

 Α

Nότος Δύση Βορράς Ανατολή
1& πάσο 1# πάσο
1ΧΑ πάσο 3ΧΑ όλοι πάσο
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φαίνεται να βοηθούν στο χέρι αυτό έχει 
έναν Άσο ή ένα Ρήγα. Ο Β έχει έναν Άσο 
και η Δ δύο ώστε ο Ν έχει τον τέταρτο Άσο, 
διότι αν ο Ν δεν είχε Άσο πιθανόν να μην 
άνοιγε.
4. Ποιος έχει το Ρήγα πίκα; Ο Νότος διότι 
αν δεν τον έχει μάλλον θα έπαιζε πίκα στη 
δεύτερη λεβέ για να μετράρει τις πίκες. 
Ποιος έχει τον $Κ; Μάλλον ο Ν, διότι αν 
δεν τον είχε δεν θα έπαιζε μικρή κούπα 
από τον Β αλλά την $Q, ελπίζοντας ότι 
ο Ρήγας είναι στη Δ (βάλτε αυτή την πα-
ρατήρηση/συμβουλή στο οπλοστάσιό σας 
γιατί αργά ή γρήγορα θα σας φανεί πολύ 
χρήσιμη). Ο Β έχει τον ^Κ, ώστε το μόνο 
μεγάλο και ωφέλιμο χαρτί που μπορεί να 
έχει η Α είναι ο &Κ.
5. Η Δ πρέπει στη 2η λεβέ να αναρωτηθεί 
γιατί ο Ν παίζει μικρό καρό. Αν δεν ξέρετε 
γιατί βάλτε και αυτή την παρατήρηση/
συμβουλή  στο οπλοστάσιό σας και μια 
μέρα, σύντομα ή αργά, θα σας είναι μά-
λαμα. Για μετρήστε πόσες λεβέ μπορεί να 
κάνει ο Ν αμέσως. 8!! = πέντε από πίκα, 
και τρεις από κούπα. Αν έχει τον &Κ θα 
μπορούσε στην 9η λεβέ να παίξει μικρό 
σπαθί από τον Βορρά ελπίζοντας ο &Α να 
είναι στην Α.
6. Που οδηγούν όλες αυτές οι σκέψεις, 
ιδίως η τελευταία; Ότι ο Ν προσπαθεί να 
υποκλέψει μια λεβέ για να πραγματοποι-
ήσει το συμβόλαιό του!!! Η Δ πρέπει λοι-
πόν να ορμήσει με τον ^Α και να πάρει 
το μικρό καρό παρ’ όλο που λένε οι εξπέρ 
ότι ο Α έγινε για να παίρνει τον Ρήγα ή την 
Ντάμα και να παίξει το &3 με την ελπίδα 
η Α να έχει τον &Κ αλλά και τα υπόλοιπα 
σπαθιά να είναι 3-3.
Εσείς, σαν Νότος, θα παίζατε μικρό καρό 
στη δεύτερη λεβέ; Αν όχι τι παίζατε και 
γιατί;
Η πλήρης διανομή ήταν:
 

# AQJ95
$ Q4
^ KJ5
& 1062

# 84
$ J972
^ A83
& AQ83

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 762
$ 1085
^ 10762
& K74

# K103
$ AK63
^ Q94
& J95

Παραπλάνηση
του εκτελεστή

Οι παίκτες του μπριτζ προσπαθού-
με να εφοδιάζουμε το οπλοστά-

σιό μας με συμβάσεις με σκοπό να 
ανταλλάσσουμε, κατά τη διάρκεια 
της αγοράς, χρήσιμες πληροφορίες 
σχετικά με τη δύναμη και την κατα-
νομή κάθε χεριού. Όσο πιο εξειδικευ-
μένες πληροφορίες μεταδίδει η κάθε 
σύμβαση, τόσο πιο ωφέλιμη είναι 
και τόσο πιο γρήγορα καθίσταται δη-
μοφιλής. Φυσικά, όπως όλοι γνωρί-
ζουμε, για τη χρήση κάθε σύμβασης 
πληρώνουμε ένα αντίτιμο. Το αντίτι-
μο αυτό είναι ότι τις ίδιες πληροφο-
ρίες τις μαθαίνουν και οι αντίπαλοι, 
που μπορούν να τις εκμεταλλευτούν 
επ’ ωφελεία τους, είτε στην αγορά 
είτε στο παίξιμο. 
Ωστόσο υπάρχουν και σπάνιες περιπτώ-
σεις, όπου μπορούμε να ανατρέψουμε το 
πλεονέκτημα αυτό των αντιπάλων και να 
το μετατρέψουμε σε μπούμεραγκ εναντί-
ον τους. Πώς μπορεί να γίνει αυτό; Απλά, 
με σωστή εκμετάλλευση του δεδομένου 
ότι οι αντίπαλοι έχουν τις συγκεκριμένες 
πληροφορίες και εμείς το γνωρίζουμε 
αυτό. Αν μπερδευτήκατε, ελάτε στη θέση 
της Ανατολής στην παρακάτω διανομή και 
αναλογιστείτε πώς θα αντιδρούσατε. 

ΒΝ στη δεύτερη

# QJ5
$ A8
^ K10642
& KJ5 

# A76 
$ J976
^ Α85
& 732 

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 102
$ ΚQ1053
^ QJ
& 10964

# K9843
$ 42
^ 973
& AQ8

Δύση Βορράς Ανατολή Nότος
πάσο

πάσο 1^ 1$ 1#

3^* κοντρ 3$ 3#
πάσο πάσο πάσο

* 4φυλλη κούπα με αξίες στα καρά 

Η Δύση βγήκε με το $6 και κερδίσατε 
την πρώτη λεβέ με τη Ντάμα σας, όταν ο 
εκτελεστής θεώρησε καλό να αφήσει έξω. 
Πώς σκέφτεστε να συνεχίσετε; Από την 
αγορά γνωρίζετε ότι ο σύντροφός σας έχει 
τον Άσο καρό και θα πάρετε μάλλον 2 λεβέ 
στο χρώμα αυτό. Το να αισιοδοξείτε όμως 
ότι θα πάρετε άλλες 2 στα μαύρα χρώματα 
είναι μάλλον ουτοπία. Ο σύντροφος είναι 
αρχικά πασαρισμένος, άρα αποκλείεται να 
έχει και Άσο σπαθί και Άσο ή Ρήγα ατού. 
Βλέπετε κάποια άλλη προοπτική;
Αν έχετε διαβάσει προσεκτικά τη σειρά 
των άρθρων του Γιώργου Κλείτσα ίσως 
μπορείτε να δώσετε εύκολα την απάντη-
ση. Ξέρετε ότι, όπως και σεις, και ο αντί-
παλος γνωρίζει από την αγορά ότι η Δύση 
έχει τον Άσο καρό. Σίγουρα όμως δεν γνω-
ρίζει ποιος έχει τα υπόλοιπα ονέρ που βλέ-
πετε εσείς στο χέρι σας. Αυτό το γνωρίζετε 
μόνο εσείς. Τι θα λέγατε να εξαφανίσετε 
για λίγο από το χέρι σας τη Ντάμα καρό; 
Πώς θα παίζατε αν είχατε ξερό Βαλέ;
Η Ανατολή γύρισε τον Βαλέ καρό και η 
Δύση, πιάνοντας με τον Άσο της, ξανά-
παιξε καρό. Ο εκτελεστής, υπολογίζοντας 
από την αγορά και το παίξιμο ότι η Ντάμα 
βρίσκεται στη Δύση, έβαλε, φυσιολογικά, 
μικρό από το μορ και η Ανατολή κέρδισε 
και την επόμενη λεβέ. Για τη Δύση ήταν 
πια εύκολο να αρπάξει με τον Άσο της το 
πρώτο ατού που παίχτηκε και να γυρίσει 
και πάλι καρό. Η Ανατολή αυτή τη φορά 
έκοψε και το φαινομενικά σίγουρο συμβό-
λαιο ήταν ήδη μέσα.

Αλέκος Αθανασιάδης
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# K965
$ Q102
^ Q102
& AQ3

# Q1083
$ K7
^ A3
& K10876

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# J74
$ 8654
^ J974
& 52

# A2
$ AJ93
^ K865
& J94

Δημήτρης Ναθαναήλ

Καθώς, σε τέτοιες περιπτώσεις, και το 1 
Imp  ήταν σημαντικό σε κάθε διανομή, 
ο κάθε εκτελεστής πρέπει να ζυγίσει το 
ρίσκο της κάθε επιλογής. Έτσι, για παρά-
δειγμα, σε κοντραρισμένο συμβόλαιο 3& 
παίζω για το σίγουρα μία κάτω ή δοκιμάζω 
να βγάλω τη μανς που αν αποτύχει θα κα-
ταλήξει σε τρεις μέσα;
Και πρέπει να διαγράψει τη μεγάλη πιθα-
νότητα για μία ή και δύο άνω, για να σιγου-
ρέψει το συμβόλαιο ή μήπως αυτή η επιλο-
γή του έχει αφετηρία έναν παράλογο φόβο 
που ξεκινάει από το απίθανο ενδεχόμενο 
εξαιρετικά δυσμενών κατανομών;
Με όλους στην πράσινη, ο Νότος άνοιξε με 
1ΧΑ κρατώντας τα εξής φύλλα:
#KJ8 $AKJ ^8732 &KJ5
Η Δύση δήλωσε πάσο και ο Βορράς ζήτησε 
τη μανς πηδώντας στα 3ΧΑ.
Σαν έξοδο η Δύση επέλεξε το $10 για την 
Ντάμα της Ανατολής και ο εκτελεστής είχε 
να διαλέξει ένα πλάνο εκτέλεσης με τον 
εξής συνδυασμό φύλλων.

 

Προφανώς ο εκτελεστής έχει εύκολα 9 
λεβέ, που γίνονται 10 με σπαστά τα ονέρ 
στα καρό και ίσως και 11 αν η #Q είναι 
στην Ανατολή.
Άρα; Πως παίζεται το χέρι; Τι προτείνει σα 
λύση η στατιστική μαθηματική συσχέτιση 
του κέρδους με το αντίστοιχο ρίσκο;

Η παρούσα διανομή είναι παραλλαγή μιας παραπλήσιας που είχε εμφα-
νισθεί σε υπερτελικό Πανελληνίου πρωταθλήματος ομάδων. Οι δύο ομά-
δες που έφθασαν σε αυτό το στάδιο είχαν κατά κανόνα ένα μικρό θετικό 
ή αρνητικό βαθμό πόντων (CARRY OVER) από τις προηγούμενες συναντή-
σεις τους με άλλες ομάδες που αποκλείστηκαν του τελικού. 

#1072
$ 86
^ AJ104
& AQ96 

$ 10 Δ 
Β

 
Ν

 Α $ Q

# KJ8
$ AKJ
^ 8732
& KJ5

Παιγνίδι ασφαλείας

 

Αν οι αγορές είχαν εξελιχθεί φυσιολογικά, 
ήτοι:    1^ – 1# – 1ΧΑ – 3ΧΑ
Θα ήμουν εγώ ο τελικός εκτελεστής, και η 
φυσιολογική έξοδος σπαθί θα μου χάριζε 9 
λεβέ. Με την έξοδο του #4 που επέλεξε η 
Ανατολή ο εκτελεστής «διάβασε» τα φύλλα 
και έπαιξε σαν να τα έβλεπε κάνοντας επί-
δειξη τεχνικής κατάρτισης. Η Δύση κέρδισε 
την πρώτη λεβέ με το #10 και γύρισε το #3 
για τον #Α του Νότου. Ο εκτελεστής συνέ-
χισε με μικρό σπαθί για τη Ντάμα του χεριού 
του που κέρδισε τη λεβέ και έπαιξε το $10 
για την εμπάς του Ρήγα που δεν είχε επιτυ-
χία. Κερδίζοντας τη λεβέ με τον $Κ η Δύση 
συνέχισε με την #Q. Ο εκτελεστής έπιασε 
με τον #Κ και τράβηξε 2 γύρους κούπα, 
καταλήγοντας στο χέρι σε αυτή τη θέση:

 

Ο ταλαντούχος συμπαίκτης μέτρησε ότι το 
τετράφυλλο κούπα στην Ανατολή έκαναν 
πιο πιθανό να έχει η Δύση την τελευταία 
πίκα. Συνέχισε λοιπόν με το #9 ξεσκαρ-
τάροντας το ^8 από τον μορ και υποχρε-
ώνοντας έτσι την Δύση σε γύρισμα που 
χαρίζει στον εκτελεστή την πολυπόθητη 
9η λεβέ του. Κάναμε τα εύκολα δύσκολα 
αλλά τέλος καλό όλα καλά!!...

Και ας δούμε τώρα πως έτυχε να είναι η 
πλήρης κατανομή και ποια η εξέλιξη της 
ιστορικά:

Και στα δυο δωμάτια ο εκτελεστής νοιώ-
θοντας “ΑΣΦΑΛΗΣ”, καθώς κέρδισε την 
πρώτη λεβέ, συνέχισε αισιόδοξα με το ^2 
για το ^10 του μορ. Η Ανατολή κέρδισε τη 
λεβέ με τον ^Κ και συνέχισε με κούπα για 
τον βαλέ του εκτελεστή που συνέχισε με 
καρό. Βλέποντας τη Δύση να δίνει μαύρο 
φύλλο (το #9), έβαλε τον ^Α από τον 
μορ και δοκίμασε την εμπάς της #Q.
Καθώς και αυτή απέτυχε και η Δύση τίναξε 
και το τελευταίο κράτημα στην κούπα του 
εκτελεστή, δεν υπήρχε πλέον καμιά δυνα-
τότητα για να πραγματοποιηθεί το συμ-
βόλαιο. Σίγουρα ατυχία, αλλά πόσο είναι 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΛΟΓΙΚΗ η εκτέλεση του Νότου;
Το περίεργο είναι ότι μια παραπλήσια εκτέ-
λεση, καρό για τον ̂ Α και το #10 από τον 
μορ εξασφαλίζει το συμβόλαιο και αφήνει 
πιθανότητες για άνω, αν βρεθεί η Ανατολή 
με Q9(xxx) στο χρώμα… 

Τα εύκολα δύσκολα
Χάρη σε μια σύμβαση που παίζουμε ο 
συμπαίκτης (Βορράς) βρέθηκε να εκτελεί 
3ΧΑ, με άγνωστη την ακριβή κατανομή του 
χεριού του ενώ η πλήρης διανομή ήταν:  

# 1072
$ 86
^ AJ104
& AQ96

# AQ9
$ 109754
^ 6
& 10432

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 6543
$ Q32
^ KQ95
& 87

# KJ8
$ AKJ
^ 8732
& KJ5

# 9
$ –
^ Q102
& A3

# 10
$ –
^ A3
& K108

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# –
$ 8
^ J974
& 5

# –
$ A
^ K865
& J9
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Εξασκηθείτε στην αγορά
Λουκάς Ζώτος

ΑΝΟΙΓΜΑ 2XA 
Μια νέα σειρά άρθρων για την αγορά ξε-
κινάει από το τεύχος αυτό που αναφέρεται 
στα ανοίγματα ΧΑ και τις συνέχειες μετά από 
αυτά. Όπως όλοι ξέρουμε υπάρχει πληθώρα 
συμβάσεων που μπορεί κάποιος να χρησι-
μοποιήσει. Εδώ θα σας αναφέρω τις σχε-
τικά πιο διαδεδομένες και απλές που όμως 
πιστεύω θα σας καλύψουν σε ένα ποσοστό 
χεριών μεγαλύτερο από 95%. Ξεκινάμε σή-
μερα από το άνοιγμα 2ΧΑ που είναι πιο εύκο-
λο, γιατί όλες οι συνέχειες είναι φόρσινγκ για 
μανς (τουλάχιστον), εκτός από τα τράνσφερ 
3^ και 3$, όπου μπορούμε να πασάρουμε 
την απλή αποδοχή του συμπαίκτη. 
Οι ακολουθίες που περιγράφονται παρα-
κάτω ισχύουν και μετά από 2& - 2^ - 2ΧΑ 
(22-24 π.) ή μετά από 2& - 2^ - 3ΧΑ (25-28 
π.) ή μετά από άνοιγμα Weak two των αντι-
πάλων και άμεση παρεμβολή 2ΧΑ εκ μέρους 
μας (16-18 π.).

Α) Μετά από 3& = Stayman
A1) Μετά από 2XA-3&-3^:
3$,3# = Σύμβαση Smolen, 5-4 ή 6-4 τα 

μαζέρ με μακρύτερο το άλλο 
από το δηλωθέν

4&,4^ = Φυσικό, ενδιαφέρον για σλεμ 5 
ή 6&/^ αντίστοιχα και 4φυλλο 
μαζέρ

4$ = 6$- 4#
4# = 6#- 4$
4ΧΑ  = Ποσοτικό με 4φυλλο μαζέρ, 

ομαλή κατανομή
Α2) Μετά από 2ΧΑ-3&-3$:
3# = Φιτ $, ενδιαφέρον για σλεμ
4&,4^= Φυσικό, ενδιαφέρον για σλεμ, 5 

ή 6 &/^ αντίστοιχα και 4φυλλο 
πίκα

4ΧΑ = Ποσοτικό
Α3) Μετά από 2ΧΑ -3&-3#:
4$ = Φιτ #, ενδιαφέρον για σλεμ
  Άλλα ως άνω (Α2)

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 3 19

Β) Μετά από 3^, 3$ = Transfer
Ο ανοίξας μπορεί να πηδήσει στη μανς η να 
κάνει κιουμπίντ, με μάξιμουμ και 4φυλλο 
φιτ, αλλιώς αποδέχεται το τράνσφερ στην 
κλίμακα 3.
Β1) Μετά από 2ΧΑ-3^ -3$:
3# = 5- 5 τα μαζέρ (τουλ.), πρόταση 

για σλεμ  
4&,4^ = Φυσικό, ενδιαφέρον για σλεμ
4$ = Φυσικό, ενδιαφέρον για σλεμ
4# = 6$ -5#, πολύ δυνατό, πρόταση 

για σλεμ
4ΧΑ = Ποσοτικό
B2) Μετά απ 2ΧΑ-3$ -3#:
4$ = 5- 5 τα μαζέρ (τουλ.) αδύνατο. 

Τα υπόλοιπα ως άνω

Γ) Μετά από 3# = Transfer για 3ΧΑ (χέρι με 
ένα ή δύο μινέρ).  
Ο ανοίξας με μάξιμουμ και καλό φιτ στα 2 
μινέρ μπορεί να αγοράσει 4& αλλιώς αγο-
ράζει υποχρεωτικά 3ΧΑ. Στη συνέχεια:
4&,4^ = Φυσικό, 6φυλλο+ χρώμα, ενδι-

αφέρον για σλεμ
4$ = σόλο $, 5-4, 4-5 η 5-5 τα μινέρ
4# = σόλο #, 5-4, 4-5 η 5-5 τα μινέρ
4ΧΑ = 2-2-5-4 η 2-2-4-5, ποσοτικό

Δ) Μετά από 4& = Gerber: για απαντήσεις 
δες προηγούμενο τεύχος
 
Ε) Μετά από 4^, 4$ = Texas Transfer και 
αποδοχή (υποχρεωτική)  
4ΧΑ = RKCB

ΣΤ) Μετά από 4# = 4-4 τα μινέρ, 3-2 η 2-3 
τα μαζέρ ποσοτικό (προαιρετική σύμβαση)
Απαντήσεις του ανοίξαντα σε μινέρ ή 4ΧΑ 
είναι για να παιχτούν

Ζ) Μετά από 4ΧΑ = ποσοτικό 
Ο ανοίξας μπορεί να πασάρει ή να αποδεχτεί 
στα ΧΑ ή μπορεί να εισάγει ένα καλό 4φυλλο 

χρώμα στο επίπεδο 4 ή ένα 5φυλλο χρώμα 
με πήδημα στο επίπεδο 6. 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Πως θα χειρισθούμε τα παρακάτω χέρια 
μετά από άνοιγμα 2ΧΑ του συντρόφου;

1.
# Kxxx
$ AQxxx
^ xxx
& x

2.
# KQxxx
$ Axxxx
^ Qx
& x

3.
# Ax
$ xx
^ Qxx
& KJxxxx

4.
# x
$ xxx
^ AQxx
& Kxxxx
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Ενδιαφέρουσες
διανομές

Νίκος Καζιλάρης

Μεταξύ πολλών και με ενδιαφέρον δια-
νομών που παίχτηκαν πρόσφατα στην 
ελεύθερη παρτίδα, θεωρώ τις πιο κάτω 
άξιες σχολιασμού:

 

Μετά την πιο πάνω αγορά το ζεύγος Β-Ν 
κατέληξαν να παίζουν το συμβόλαιο των 
3ΧΑ. Η Δύση έκανε αντάμ το $2, η Ντάμα 
από τον μορ, η Ανατολή βάζει τον $Α που 
κερδίζει τη λεβέ. Συνέχεια με μικρό καρό! 
Τη λεβέ κερδίζει ο εκτελεστής με τον ^Α. 
Ο εκτελεστής έχοντας μόνο 8 λεβέ και μη 
γνωρίζοντας από πού θα βγάλει την ένα-
τη, παίζει μόνος του μικρή κούπα!  Όμως 
η Ανατολή κερδίζει πάλι με το Βαλέ κού-
πα και συνεχίζοντας καρό κάνει καλή τη 
Ντάμα της Δύσης που είναι η 5η λεβέ της 
άμυνας, αν αυτή ξαναπάρει χέρι. Σωστά ο 
εκτελεστής κερδίζει το 2ο καρό με τον ^Κ 
και δοκιμάζει τις πίκες αλλά όταν αυτές 
βρίσκονται 4-2 το συμβόλαιο πέφτει μια 
μέσα. Η ανάλυση της διανομής δείχνει ότι 
εάν η άμυνα πάρει αμέσως τις 4 κούπες της 
η Ανατολή θα σκουιζαριστεί σε πίκες και 
σπαθιά, αρκεί ο εκτελεστής να παίξει πρώ-
τα ^ΑΚ. Ο εκτελεστής έπαιξε πολύ σωστά 
κούπα στην τρίτη λεβέ, στην προσπάθειά 
του να οδηγήσει τους αμυνόμενους  να 
τραβήξουν τις κούπες τους. Όμως η Ανατο-
λή, γυρίζοντας δυο φορές καρό, έκανε την 
ιδανική άμυνα για να ρίξει το συμβόλαιο. 

Όταν η πιο πάνω διανομή παίχτηκε έγι-
ναν τρία λάθη. Από ένα στην αγορά, στην 
άμυνα και στην εκτέλεση. Δείτε αν μπο-
ρείτε να τα εντοπίσετε κατά τη διάρκεια 
της εκτέλεσης: Ο εκτελεστής κέρδισε τη 
λεβέ της αντάμ και έπαιξε άλλους δυο 
γύρους ατού. Στη συνέχεια έπαιξε μικρό 
σπαθί στο &9 που κέρδισε η Ανατολή με 
τον &J. Η Ανατολή επέστρεψε καρό που 
κέρδισε ο Νότος με τον ^Α. Από το ση-
μείο αυτό ο εκτελεστής δεν είχε πρόβλη-
μα. Έπαιξε &Α και &Κ και έκοψε το τρίτο 
σπαθί. Επέστρεψε στον μορ με τον #Α 
και ξεσκάρταρε τα καρά στα καλά σπαθιά 
βγάζοντας το συμβόλαιό του. Τα τρία λάθη 
που έγιναν σε αυτή τη διανομή ήταν: 1. Η 
Ανατολή ξέχασε να κοντράρει την αγορά 
3# (cue-bid) του Βορρά για υπόδειξη 
αντάμ (το πιο φανερό λάθος από τα τρια). 
2. Η Ανατολή όταν κέρδισε τη λεβέ με τον 
&J έπρεπε να παίξει τον #Κ καταστρέ-
φοντας τη μοναδική είσοδο στον μορ του 
εκτελεστή (Merrimac coup). 3. Ο εκτελε-
στής, μετά την ευνοϊκή αντάμ που πήρε, 
εάν έπαιζε πρώτα τον &Α στη 2η λεβέ και 
μετά έπαιρνε τα ατού και έπαιζε σπαθί 
πάλι από το χέρι του, θα είχε αφήσει τη 
Δύση χωρίς απάντηση.

# AKQxx
$ Qx
^ Jxxx
& xx

# 9x
$ K10x2
^ Q10xx
& Jxx

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# J10xx
$ AJx
^ xx
& 10xxx

# xx 
$ 9xxx
^ AKx
& AKQx

# Αx
$ xx
^ 10xx
& AK986x

# 9xx
$ 1082
^ K9x
& Q1054

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# K108xxx
$ xx
^ Q8xx
& J

# QJ
$ AKQJ9x
^ AJx
& xx

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

Βορράς Ανατολή Nότος Δύση
1# πάσο 2& πάσο
2^ πάσο 3ΧΑ όλοι πάσο
Εκτελεστής ο Νότος, αντάμ το $2

Διανομή 1η

Διανομή 2η

# K9852
$ A32
^ A5
& 543

# J3
$ Q8
^ KQ97632
& J6

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# J7
$ J1097654
^ 104
& 987

# A10764
$ K
^ J8
& AKQ102

Δημοσιεύσαμε στο προηγούμενο τεύχος το 
βραβείο καλύτερης εκτέλεσης 2010 της 

διεθνούς ένωσης μπριτζιστικού τύπου (IBPA). 
Συνεχίζουμε τώρα με το βραβείο καλύτερης 
αγοράς 2010. Η παρακάτω διανομή προέρ-
χεται από τον ημιτελικό ζευγών von Zedtwitz 
Life Masters. Οι Debbie Rosenberg και Joanna 
Stansby αγόρασαν υποδειγματικά κερδίζοντας 
το απόλυτο τοπ και ταυτόχρονα το βραβείο 
αγοράς IBPA 2010.

Μοίρασε ο Β, όλοι στην 2η

Βραβεία IBPA 
Βραβείο καλύτερης 
αγοράς της χρονιάς

1. Jacoby 2ΧΑ, ανέβασμα στις πίκες, φόρσινγκ 
μανς. 2. Ουδέτερο. 3. 0/3 άσσοι (από 5). 4. 
Ερωτηματική για κοντρόλ στα σπαθιά. 5. Άρ-
νηση, ούτε 2ου ούτε 3ου γύρου κοντρόλ. 
Η Rosenberg έβαλε τον θεμέλιο λίθο του μεγά-
λου σλεμ όταν, παρά το πολύ αδύνατο άνοιγμα 
της, απέφυγε το πήδημα στις 4# και αγόρα-
σε οικονομικά, 3#, μετά τα 3^. Η Stansby 
εκμαίευσε το κοντρόλ καρό της συντρόφου 
της και μετά την ερώτηση άσσων έψαξε για 
3ο κοντρόλ στο σπαθί. Όταν η συμπαίκτρια 
της αρνήθηκε δίφυλλο στο χρώμα (άρα έχει 
3 ή 4 φύλλα στο χρώμα), είδε ότι το μεγάλο 
σλεμ στα ΧΑ δεν μπορούσε να είναι χειρότερο 
από την πιθανότητα να βρει 2-1 τις πίκες και 
συγχρόνως –ακόμα και αν η συμπαίκτριά της 
έχει μόνο 3 σπαθιά– είτε τον &J στο χέρι της 
Rosenberg, είτε 3-2 τα σπαθιά, είτε 4-1 με τα 
τέσσερα στην Ανατολή. Στην περίπτωση αυτή, 
μετράει 13 λεβέ και δηλώνοντας ΧΑ θα έπαιρ-
νε και το απόλυτο τοπ, αφού ο αγώνας ήταν 
ζευγών. Η σκέψη της αποδείχτηκε σωστή και 
δικαιωματικά η εφευρετική αγορά των 6& 
κέρδισε το τρόπαιο.

Δύση Rosenberg Ανατολή Stansby

1# Πάσο 2ΧΑ1

3^ Πάσο2 Πάσο 3$
Πάσο 3# Πάσο 4&
Πάσο 4^ Πάσο 4ΧΑ
Πάσο 5^3 Πάσο 6&4
Πάσο 6#5 Πάσο 7ΧΑ
Όλοι Πάσο
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πρέπει πάλι να διορθώσεις το μέτρημα. 
Μπορείς να κάνεις duck την αντάμ, να 
κερδίσεις την επόμενη λεβέ στο χέρι σου 
και να τραβήξεις 4 γύρους πίκα με την 
εμπάς (στην 4η πίκα πέτα καρό ή σπαθί) 
και 2 γύρους σπαθί. Δουλεύει.

3. Διπλό σκουίζ καρά-κούπες εναντίον της 
Δύσης, σπαθιά-κούπες εναντίον της Ανα-
τολής: Για να δουλέψει πρέπει η Ανατολή 
να έχει τουλάχιστον 5-φυλλο σπαθί και 
πρέπει πάλι να διορθώσεις το μέτρημα. 
Μπορείς να κάνεις duck την αντάμ, να 
κερδίσεις την επόμενη λεβέ στο χέρι σου 
και να τραβήξεις 4 γύρους πίκα με την 
εμπάς (προσοχή, στην 4η πίκα πετάς υπο-
χρεωτικά καρό) σκουϊζάροντας πρώτα 
την Ανατολή, και έπειτα 2 γύρους σπαθί 
σκουϊζάροντας την Δύση. Δουλεύει και 
μάλιστα εφόσον δεν εξαρτάται από το 
ποιος αμυνόμενος έχει την τετράφυλλη 
κούπα φαίνεται καλύτερο! Επίσης, το 
ωραίο είναι ότι έχει την ίδια σειρά εκτέ-
λεσης με το προηγούμενο σκουΐζ. Δίνεις 
λοιπόν καρό από το μορ και η Ανατολή 
ξελιμάρει κούπα. Χαρούμενος που όντως 
η Δύση έχει Βαλέ και 9 καρό, είσαι έτοιμος 
να κάνεις duck την αντάμ και να εναποθέ-
σεις τις ελπίδες σου είτε σε τετράφυλλη 
κούπα της Δύσης είτε σε 5-φυλλο σπαθί 
της Ανατολής, σωστά; ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ! 
Δεν το χρειάζεσαι! Το σκουΐζ που πρέπει 
να κάνεις είναι ένα...

4. Strip σκουίζ εναντίον της Δύσης: Για να 
δουλέψει απαιτείται να έχει η Δύση 3 ή λι-
γότερες κούπες, πράγμα πολύ πιθανότερο 
από τα προηγούμενα, τώρα που ξέρεις ότι 
έχει 6-φυλλο καρό. 
Δεν χρειάζεσαι τίποτε άλλο. Και δεν πρέ-
πει να διορθώσεις το μέτρημα! Θα δώσεις 
την χανόμενη λεβέ στην Δύση στο τέλος 
κλείνοντάς την στα καρά. Πάμε λοιπόν: 
Κερδίζεις την αντάμ με το Ρήγα. 
Περνάς την εμπάς πίκα και εισπράττεις 4 

πίκες (πετώντας σπαθί) και 3 κούπες (πε-
τώντας καρό), ελιμινάροντας αυτά τα δύο 
χρώματα από το χέρι της Δύσης και με-
τρώντας προσεκτικά τα καρά που πε τάει. 
Φτάνουμε στα 5 τελευταία φύλλα κρατώ-
ντας Α87 καρό και ΑΚ σπαθί. Αν η Δύση 
έχει κρατήσει ξερά J9 καρό (άρα και τρία 
σπαθιά), τότε παίζεις Α καρό και καρό, 
μετράροντας το χέρι σου. Λογικά όμως η 
Δύση θα έχει κρατήσει τουλάχιστον J9x 
καρό (άρα το πολύ 2 σπαθιά). Παίζεις ΑΚ 
σπαθί, ελιμινάροντας και αυτό το χρώμα 
από τη Δύση και τέλος μικρό καρό για 
να την κλείσεις. Σωστά; ΛΑΘΟΣ! Αν έχεις 
αφήσει το 10 καρό ξερό στον μορ η Δύση 
τώρα θα κάνει duck! Θα κερδίσεις με το 10 
καρό στο μορ και θα δώσεις τις δύο τελευ-
ταίες λεβέ στην Ανατολή! Μια μέσα! 
Πάμε λοιπόν πιιιιιιιιιιιίσω στην πρώτη λεβέ 
που (ως συνήθως) κρίνει την έκβαση της 
διανομής και βάζουμε την τελευταία μας 
πινελιά: Ξεμπλοκάρουμε το 10 καρό και 
κερδίζουμε με τον Ρήγα. Τώρα στα τρία 
τελευταία φύλλα η Δύση δεν έχει άμυνα.
Ολόκληρη η διανομή ήταν:

Κλείσιμο ή σκουΐζ

# ΑQ93
$ AQ43
^ T2
& 543 

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# JΤ2
$ K2
^ AK876
& AK2

Δημήτρης Δανελλάκης

Μετά από μια (επιεικώς) αισιόδο-
ξη αγορά, καταλήγεις ως Νότος 
να εκτελείς 6ΧΑ και δέχεσαι αντάμ 
την Ντάμα καρό, όπου η Ανατολή 
ξοφλάει κούπα. Κοίτα τον μορ και 
πριν διαβάσεις παρακάτω κάνε το 
πλάνο σου.

Εφόσον έχεις μόνο 8 λεβέ κεφάλια, εν-
νοείται ότι χρειάζεσαι να περνά η εμπάς 
πίκα, ώστε να φτάσεις στις 11 λεβέ. Η δω-
δέκατη προφανώς πρέπει να βρεθεί από 
κάποιο σκουΐζ. Γνωρίζοντας ότι η Δύση, 
που βγήκε την Ντάμα καρό, έχει και τον 
Βαλέ και το 9, ας εξετάσουμε τα διάφορα 
σκουίζ που μπορείς να δοκιμάσεις:

1. Απλό σκουίζ καρά-σπαθιά εναντίον της 
Δύσης: Για να δουλέψει πρέπει η Δύση 
να έχει τουλάχιστον 5-φυλλο σπαθί και 
πρέπει να διορθώσεις το μέτρημα, δίνο-
ντας μια λεβέ στους αντιπάλους. Μόλις 
όμως γίνει αυτό (π.χ. αν κάνεις duck την 
αντάμ), η Δύση θα συνεχίσει με τον Βαλέ 
καρό, καρφώνοντας το 10 και κόβοντας 
την επικοινωνία με την απειλή του χεριού 
σου (το 8 καρό). Συνεπώς το σκουίζ αυτό 
δεν δουλεύει.

2. Απλό σκουΐζ καρά-κούπες εναντίον της 
Δύσης: Για να δουλέψει πρέπει η Δύση 
να έχει τουλάχιστον 4-φυλλη κούπα και 

# ΑQ93
$ AQ43
^ T2
& 543 

# Κ6
$ Τ5
^ QJ9543
& 976

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 8754
$ J9876
^ –
& QJT8

# JΤ2
$ K2
^ AK876
& AK2



22

μπριτζ
Καλλιτεχνικό

   
# –
$ K2
^ AQJ8
& KQJ10987

# 2
$ QJ987654
^ K976
& –

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 10754
$ 10
^ 32
& A65432

# AKQJ9863
$ A3
^ 1054
& –

Αντάμ η $Q

Η Ανατολή δεν κόντραρε τα 5& – και καλά 
έκανε γιατί θα «έτρωγε» και μια άνω ή, 
ακόμα χειρότερα, οι αντίπαλοι θα πήγαι-
ναν μικρό ή μεγάλο σλεμ στις πίκες. Όμως 
στα 7ΧΑ προφανώς δεν κρατήθηκε. 
Με την πρώτη ματιά φαίνεται ότι ο εκτε-
λεστής (Νότος) δεν έχει πρόβλημα γιατί 
η εμπάς καρό περνάει και 13 λεβέ είναι 
παρούσες για να τις τραβήξει. Όμως ...μια 
στιγμή. 
Ο Άσος κούπα είναι το μοναδικό ανέβασμα 
στο χέρι του και όταν ανέβει στην πρώτη 
ή στη δεύτερη λεβέ είναι υποχρεωμένος 
να τραβήξει τις πίκες του αλλιώς θα τις 
χάσει! Στην περίπτωση αυτή στα τελευταία 
φύλλα θα μείνουν στο μορ ^AQJ ξερά (ή 
^ΑQ8) τη στιγμή που ο εκτελεστής έχει 
τη δυνατότητα να κάνει την εμπάς μόνο 
μια φορά. 
Μπορείτε, σαν εκτελεστές, να κάνετε 13 
λεβέ στο χέρι αυτό;

Το πρόβλημα του τεύχους 
αυτού είναι ένα από τα 
πιο όμορφα που έχω δει.

ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

  

 7 6
 

# AKQ32
$ –
^ 76
& 987654

# J109
$ KQ532
^ KQ532
& –

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 8
$ A10987
^ 98
& QJ1032

# 7654
$ J64
^ AJ104
& AK

 

Αντάμ: $K

* Michaels cuebid: Διχρωμία πίκες και ένα μινέρ

Με ομαλές κατανομές ακόμα και μεγάλο 
σλεμ μπορεί να βγει. Όμως το 5-0 στα σπα-
θιά σε συνδυασμό με την κατανομή στα 
ατού θέτει σε μεγάλη αμφιβολία ακόμα και 
το ταπεινό συμβόλαιο της μανς, 4#. Μπο-
ρείτε να βρείτε το δρόμο προς την επιτυ-
χία; Χωρίς να είναι θεαματικός χρειάζεται 
αρκετή φαντασία. 
Αν προσπαθήστε να μετράρετε τα σπαθιά 
δεν υπάρχει τρόπος να βγάλετε το συμβό-
λαιό σας. Περιέργως ο μόνος δρόμος προς 
την επιτυχία είναι να διώξετε σπαθί από 
το μορ στην πρώτη λεβέ (!) ένα απίθανο 
παιγνίδι «χανόμενης πάνω σε χανόμενη». 
Ας πούμε ότι η Δύση συνεχίζει με κούπα. 
Τώρα κόβετε στο μορ, παίρνετε τα ατού σε 
3 γύρους και παίζετε ΑΚ σπαθί φθάνοντας 
στην εξής θέση:

   

Η Δύση έχει κρατήσει υποχρεωτικά 4 καρά 
γιατί αλλιώς θα μετράρετε καρό. Τώρα κό-
βετε τον Βαλέ κούπα στο μορ και παίζετε 
από εκεί καρό προς το 10 του χεριού σας. 
Κερδίζει η Δύση που παίζει υποχρεωτικά 
κούπα. Κόβετε στο χέρι σας και παίζετε τον 
Βαλέ καρό πινάροντας το 9 της Ανατολής. 
Η Δύση παίρνει το Ρήγα της αλλά είναι 
υποχρεωμένη να παίξει από το ^53 προς 
το ^Α4 του χεριού σας! 
Εάν η Δύση συνεχίσει στη 2η λεβέ με ατού 
το παίξιμο είναι το ίδιο, απλώς πρέπει να 
κόψετε μόνοι σας κούπα χρησιμοποιώντας 
τα ανεβάσματα σπαθί. Εάν η Ανατολή φορ-
τσάρει στην πρώτη λεβέ με τον Άσο και 
γυρίσει καρό απλώς σας διευκολύνει.
Το πρόβλημα αποδείχτηκε από τα πιο δύ-
σκολα που έχει δημοσιευτεί μέχρι σήμερα 
καθώς μόνο τρεις αναγνώστες το βρήκαν, 
οι Παντελής Γαβαλάς, Ιωσήφ Δριδάκης από 
το Ρέθυμνο και ο Κώστας Μπαρμπαρούσης 
από τα Τρίκαλα. Συγχαρητήρια! 
Όλοι φαίνεται ότι παραπλανήθηκαν από το 
μακρύ πλευρικό χρώμα σπαθιά που προ-
σπάθησαν ανεπιτυχώς να μετράρουν. 

Λ.Ζ.

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

# 3
$ –
^ 76
& 987

# –
$ Q5
^ KQ53
& –

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# –
$ A109
^ 98
& Q

# 7
$ J
^ AJ104
& –

Δύση Βορράς Ανατολή Nότος
4$ 5& πάσο 7XA
πάσο πάσο κοντρ όλοι πάσο
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Παρόλο τον μικρό πληθυσμό τους οι Σκανδιναβικές χώρες 
έχουν τεράστια παράδοση στο μπριτζ και κάνουν αισθητή 
την παρουσία τους σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις. 

Ο Helness, καταλαβαίνοντας ότι το #8 
έδειχνε τρίφυλλο αρχικά στα χέρια του 
συντρόφου του (#Α8x), συνειδητοποίησε 
ότι θα έπρεπε να στραφεί σε κάποιο άλλο 
χρώμα ώστε να έχει ελπίδες η άμυνα. Με 
τον Νότο να έχει ανοίξει την αγορά με 1^ 
και τα σπαθιά του μορ να βρίσκονται σε 
κοινή θέα γινόταν φανερό ότι το σωστό 
γύρισμα θα έπρεπε να είναι η κούπα. 
Αλλά ποιο φύλλο; Το $4 δεν θα είχε απο-
τέλεσμα αφού ο εκτελεστής θα κέρδιζε 
την $Q της Ανατολής με τον $Α και το 
χρώμα θα ήταν πλέον προστατευμένο 
σε περίπτωση που αποτύγχανε η εμπάς 
σπαθί.  Ο Helgemo δεν θα ήταν σε θέση 
να απειλήσει τον Νότο όταν κέρδιζε τον 
&Κ.  Ο Helness βρήκε το μοναδικό χαρτί 
που θα ήταν ικανό να προκαλέσει κάποιο 
πρόβλημα: το $10. Ο Dauwe κέρδισε τον 
δεύτερο γύρο κούπα και στην συνέχεια 
δοκίμασε την εμπάς σπαθί για την ένατη 
λεβέ, με αποτέλεσμα να πέσει μία κάτω. 
Το γύρισμα του $10 έδωσε στον Helness 
το βραβείο της καλύτερης άμυνας του 
πρωταθλήματος. Με ανοιχτά τα φύλλα 
βλέπουμε ότι ο εκτελεστής είναι σε θέση 
να πραγματοποιήσει το συμβόλαιό του 
ακόμα και μετά το γύρισμα του $10, εάν 
βέβαια ξέρει ότι ο &Κ είναι εκτός εμπάς. 
Θα μπορούσε να κερδίσει αμέσως με τον 
$Α και στην συνέχεια να εισπράξει τις 
πίκες και τα καρά του. Η Ανατολή, στην 
προσπάθειά της να προστατέψει τον &Κ, 
θα αναγκαζόταν να ξεσκαρτάρει τρεις 
κούπες. Αν επομένως έπιανε χέρι στην 
συνέχεια με κούπα θα ήταν υποχρεωμένη 
να παίξει η ίδια σπαθί, προς τα &AQ του 
μορ.

Ιστορικές άμυνες

# 1092
$ J65
^ AJ3
& AQ106

# K43
$ 1074
^ 8742
& J42
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# A87
$ KQ832
^ 65
& K85

# QJ65
$ A9
^ KQ109
& 973

Tor Helness

# 1092
$ J65
^ AJ3
& AQ106

# K43
$ 1074
^ 8742
& J42
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Εξασκηθείτε Εξασκηθείτε 
στην αγοράστην 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 9 ]

1. 3& και στην απάντηση 3^ (= όχι 
4φυλλο μαζέρ) θα συνεχίσουμε με 3# 
(σύμβαση Smolen) με σκοπό, αν ο σύ-
ντροφος έχει 3φυλλο φιτ, να παιχτούν 
οι 4$ από το δυνατό χέρι. Στις απαντή-
σεις 3$ ή 3# θα συνεχίσουμε με 3# 
ή 4$ αντίστοιχα που είναι και οι μόνες 
που δίνουν το φιτ στο μαζέρ κάτω από 
τη μανς, ώστε να μπορέσουμε στη συ-
νέχεια να κιουμπιντάρουμε ή να ρωτή-
σουμε Άσους με RKCB.
2. 3^ και στις 3$ του συντρόφου 3#. 
Έτσι δείχνουμε τη διχρωμία στα μαζέρ 
κάτω από τη μανς, ώστε να μπορέσου-
με να συνεννοηθούμε με κιουμπίντ εάν 
έχουμε συνολική δύναμη για σλεμ και 
αν υπάρχει κοντρόλ σε όλα τα χρώμα-
τα (π.χ. στη περίπτωσή μας στα καρά).  
Εάν κιουμπιντάρει εννοείται ότι έχει 
καλό χέρι με φιτ σε κάποιο μαζέρ. Εάν 
το χέρι μας δεν είχε βλέψεις για σλεμ θα 
ξεκινούσαμε αντίστροφα το τράνσφερ 
(3$ και 4$).
3. 3# τράνσφερ για 3ΧΑ και στη συνέ-
χεια 4&. Ο συμπαίκτης αν του αρέσουν 
τα σπαθιά και έχει καλό 2ΧΑ (κοντρόλ 
και όχι χαμηλές αξίες που είναι αμφίβο-
λες στα άλλα χρώματα) κάνει κιουμπίντ 
στο επίπεδο 4. Αν όχι αγοράζει 4ΧΑ ή 
5& εισηγούμενος κλείσιμο της αγοράς 
(το 4ΧΑ από τον ανοίξαντα ΧΑ είναι 
ερώτηση Άσων μόνο αν έχει βρεθεί φιτ 
σε μαζέρ). 
4. 3# τράνσφερ για 3ΧΑ και στη συ-
νέχεια 4#. Δείχνοντας το σόλο μας, 
συγχρόνως με την κατοχή των 2 μινέρ, 
μπορούμε να βρούμε ένα ωραίο μικρό 
σλεμ (π.χ. απέναντι σε #Qxx, $AKx, 
^KJxx, &AQJ), ενδεχομένως και με-
γάλο (π.χ. απέναντι σε #Αxx, $AKx, 
^KJxxχ, &AQ) ή να αποφύγουμε 
εντελώς το κακό σλεμ (π.χ. απέναντι σε 
#ΑΚx, $KQ10, ^Jxxχ, &AQJ) παίζο-
ντας μάλιστα 4XA! 
Την ίδια αγορά μπορούμε θα κάνουμε 
και με 5-5 τα μινέρ.

Συγκεκριμένα σε κάθε παγκόσμιο πρω-
τάθλημα, από το 1991 και μετά, μία 

τουλάχιστον χώρα της Σκανδιναβίας έχει 
φτάσει τουλάχιστον μέχρι τους ημιτελι-
κούς. Η επόμενη διανομή παίχθηκε το 1993 
στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων που 
έγινε στο Menton της Γαλλίας. O Νορ-
βηγός Tor Helness έπαιζε στην θέση της 
Δύσης, με συμπαίκτη τον Geir Helgemo, 
εναντίον των Βέλγων Janssens και Dauwe.

Δύση
Helness

Βορράς 
Janssens

Ανατολή 
Helgemo

Nότος 
Dauwe
1^

πάσο 2& πάσο 2ΧΑ1

πάσο 3ΧΑ Νο
(1) 12-14 π. ομαλή κατανομή

Ο Helness έκανε αντάμ το #3 για τον #Α 
του συμπαίκτη του. Ο Dauwe στην επόμε-
νη λεβέ κάλυψε το #8 της Ανατολής με 
την #Q και ο Helness κέρδισε με τον #Κ.
Η κρίσιμη στιγμή έφτασε. Είναι η σειρά 
σας να συνεχίσετε με τα φύλλα της Δύσης. 
Ποιο φύλλο θα επιλέγατε; Έχετε τις εξής 
εναλλακτικές: Α) #4, Β) $4,  Γ) ^7, Δ) 
Κάποιο άλλο φύλλο

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
Η πλήρης διανομή:
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Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
3^ 10 8 38%

πάσο 7 4 38%
3# 7 2 23%

Πρόβλημα 1

To κοντρ του συμπαίκτη δείχνει 9+ πόντους χω-
ρίς πολύ καλό χρώμα, γιατί, με δεδομένο ότι είναι 
πασαρισμένος, θα μπορούσε να το αγοράσει, αν 
είχε. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να 
έχει 5-4 ή και 5-5 καρά-κούπες, στην πραγματι-
κότητα είναι πολύ πιθανή μια τέτοια κατανομή. 
Το κοντρ επίσης δεν είναι τιμωρίας άρα το πάσο 
είναι τζόγος, παρότι ο αγώνας είναι ζεύγη. Σύμ-
φωνα με όλα αυτά, η αγορά 3^ από εμάς είναι 
η πιο ευέλικτη, αφού μπορεί να πετυχαίνει το 
σωστό χρώμα ενώ, όντας οικονομική, αφήνει 
πολλές πόρτες ανοικτές. 
Διονυσόπουλος Δ. 3^. Συγκριτικά η πιο 
ευέλικτη αγορά και ταυτόχρονα το μικρότερο 
ψέμα. Η επαναδήλωση των πικών μου δείχνει 
6φυλλο και το πάσο μου φαίνεται πολύ επι-

Διαγωνιστείτε 

 με τους πρωταθλητές
Λουκάς Ζώτος

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

σας στην αγορά και στην αντάμ, βλέποντας πως θα αγό-
ραζαν συγκεκριμένα, επιλεγμένα χέρια, πρωταθλητές μας 
του αγωνιστικού Μπριτζ. Ενδιαφέρουσες διανομές που 
παίξατε ή υποπέσανε στην αντίληψή σας και που αφορούν 
πρόβλημα στην αγορά ή στην αντάμ είναι ευχαρίστως ευ-
πρόσδεκτες. Αυτές μπορείτε να τις στείλετε, είτε ταχυδρο-
μικά, είτε με φαξ στην ΕΟΜ (210 7480403), είτε στα email: 

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

κίνδυνο. Έχω σκοπό να πασάρω οποιαδήποτε 
επαναδήλωση του συμπαίκτη.
Κανναβός Τ. 3^. Έχουμε καλό χέρι, αλλά 
όχι καλή επαναδήλωση. Προτιμώ μια αγορά 
αναμονής.
Καραμανλής Μ. 3^. Αν ο συμπαίκτης έχει 
μίνιμουμ μάλλον το καλύτερο παρτ σκορ θα 
βρίσκεται στα καρά, όπου έχουμε καλές πι-
θανότητες για να βρούμε φιτ και τσακάμε τα 
σπαθιά από το κοντό χέρι, επίσης δείχνουμε το 
μίνιμουμ των πόντων και αφήνουμε τον απα-
ραίτητο χώρο για μία πιο πλήρη περιγραφή αν 
το επιβάλει το φύλλο του.
Αγγελόπουλος Π. 3^. Το μικρότερο ψέμα 
και συγχρόνως αγορά αναμονής. Το χρώμα εί-
ναι σχεδόν δηλώσιμο (2 ονέρ, αλλά δυστυχώς 
3φυλλο) και συγχρόνως δεν δείχνει κράτημα 
καρό και 6φυλλο πίκα. Αντίθετα, δίνει την ευ-
καιρία να δηλωθεί 5φυλλη κούπα.
Τ. Πουρναράς 3^. Ψευτο-φιτ στα καρά. Ακό-
μη και στο 4-3, το +110 είναι περισσότερο από 
το +100.
Καραμανλής Φ. 3^. Δίνει χώρο στον συμπαί-
κτη να περιγράψει το χέρι του. Η άλλη επιλογή 
στα ζεύγη είναι το πάσο.
Μηλιτσόπουλος Γ. 3^. Αν ο συμπαίκτης έχει 
καρά ή πίκες κανένα πρόβλημα. Αν δεν έχει θα 
πει το, σίγουρα πλέον, 5φ. κούπα.
Προκοπίου Γ. 3^. Γνωρίζουμε τους πόντους 
του πασαρισμένου συμπαίκτη μας. Αν και το 
γενικό μισφίτ είναι το πιθανότερο σενάριο, 
επιλέγω αυτήν την αγορά από το “φυσιολογι-
κό” πάσο στα 3& τα οποία δεν έχω ιδέα αν και 
πόσο θα μπουν μέσα.

Σκουλαρίκης Φ. 3^. Αν μου υποσχεθείτε ότι 
ο συμπαίκτης δεν έχει ξεκινήσει για να δώσει 
limit βοήθεια σε πίκες, το πάσο θα ήταν ελκυ-
στικό στα ζεύγη. Τις κούπες λέω να τις αποφύγω 
επειδή δεν μου αρέσει και τόσο η ποιότητα του 
χρώματος (κυρίως για το επίπεδο των 4), η αγο-
ρά 3# είναι εξαιρετικά ΜΗ ευέλικτη και επίσης 
παραπλανητική, έτσι μένει μόνο το 3^.
Παπακυριακόπουλος Γ. 3^. Εάν απέκλεια 
την πιθανότητα να έχει 3φυλλο φιτ πίκα και 10-
11 πόντους ο παρτενέρ, πιθανόν να έλεγα πάσο.
Πράγματι, ο κίνδυνος αυτός είναι υπαρκτός και 
σχεδόν βάζει το πάσο εκτός συζήτησης.
Αθανασιάδης Α. Πάσο. Θεωρώ ότι ο σύντρο-
φος δεν έχει 10+πόντους με 5φυλλο χρώμα 
γιατί θα το είχε αγοράσει, ούτε φιτ στις πίκες. 
Άρα, αν έχει 10+πόντους, καλύτερα να αμυν-
θούμε, αφού δεν φαίνεται σίγουρη κάποια δική 
μας μανς… ζεύγη είναι, ένα μηδενικό περισ-
σότερο δεν θα καταστρέψει τη ζωή μας. 
Ρούσσος Γ.  Πάσο. Δεν έχω τίποτα να πω.
Ρούσσος Π.  Πάσο. Δύσκολο να βγάζω μανς 
και δύσκολο να μου τα βγάζουν.
Δελημπαλταδάκης Ν. Πάσο. Σαν εκτελεστής 
δεν ξέρω σε ποιο χρώμα θα κάνω τις περισσό-
τερες μπάζες και πόσες. Σαν αμυνόμενος δεν 
έχω τουλάχιστον αυτό το πρόβλημα.
Σπανός Χ. Πάσο. Δε φαίνεται να έχουμε εμείς 
συμβόλαιο. Αντίθετα, έχουμε αρκετή άμυνα.
Σαπουνάκης Α. 3#. Ίσως να υπάρχει καλύ-
τερο φιτ σε κάποιο άλλο χρώμα, αλλά συνήθως 
δεν μου αρέσει να αγοράζω τρίφυλλα.
Βρούστης Β. 3#. Δεν μπορώ να βρω κάτι 
άλλο να πω.

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
πάσο πάσο

1# 3&* κοντρ πάσο

;

# KJ973
$ A96
^ AQ4
& 52
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Ζεύγη – όλοι στην πρώτη

*φραγμός
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Πρόβλημα 2

Έχουμε τους 18 πόντους που χρειάζονται για 
να κάνουμε πήδημα στο επίπεδο 3 με 5-4, το 
θέμα όμως είναι ότι έτσι τρώμε πολύτιμο χώρο. 
Μετά το 1ΧΑ του συμπαίκτη είναι σίγουρο ότι θα 
βρούμε φιτ σε κάποιο μινέρ και για το λόγο αυτό 
η σχετική πλειοψηφία του πάνελ προγραμμάτισε 
ότι θα συνεχίσει την αγορά πάνω από τα 3ΧΑ και 
έτσι αγόρασε πρώτα 3^. Αντίθετα οι αναγνώ-
στες προτίμησαν την αγορά 3&, σαν την πιο οι-
κονομική στο επίπεδο 3, ενώ το 50% του πάνελ 
συνέχισε την αγορά στο επίπεδο 2. 
Μηλιτσόπουλος Γ. 3^. Με πρόθεση, άμα 
χρειαστεί, να πω μετά και τα σπαθιά μου. Ο συ-
μπαίκτης σίγουρα έχει ένα τουλάχιστον 4φυλλο 
μινέρ αφού δεν έχει ούτε κούπες ούτε πίκες.
Παπακυριακόπουλος Γ. 3^…και στα 3ΧΑ 
θα πω εύκολα 4σπαθιά.
Προκοπίου Γ. 3^. Αν το 1ΧΑ είναι φυσικό τότε 
έχουμε σίγουρα φιτ σε κάποιο μινέρ αφού ο συ-
μπαίκτης μου δεν έχει πάνω από 5 φύλλα στα 
μαζέρ. Μάλιστα το 9φυλλο φιτ είναι πιο πιθανό 
από το 8φυλλο. Επομένως, αν στη συνέχεια 
ακούσω 3ΧΑ θα αγοράσω 4&.
Ρούσσος Γ. 3^. Σκοπεύω να αγοράσω και τα 
σπαθιά.
Καραμανλής Μ. 3^. Ώστε στο πιθανό 3ΧΑ 
του συμπαίκτη να αγοράσουμε 4& και να πε-
ριγράψουμε σχεδόν τέλεια το χέρι μας.
Σκουλαρίκης Φ. 3^. Με σκοπό να πω οπωσ-
δήποτε και 4& στην επόμενη φάση της αγοράς, 
αν δεν πάρω φιτ. Νομίζω ότι το σημαντικό είναι 
να βάλω στο παιχνίδι όλα τα χρώματα, αφού εί-
ναι δεδομένο το φιτ σε κάποιο από τα μινέρ.
Σπανός Χ. 3&. Έχουμε βέβαιο φιτ σε μινέρ. Ο 
συμπαίκτης έχει έως 5φ στα μαζέρ, άρα, τουλά-
χιστον 8 φύλλα στα μινέρ…
Γ. Παπαπέτρος 3&. Δεν μπορεί, δεν μπορεί, 
κάπου θα συναντηθούμε…
Ξεκινώντας από πιο χαμηλά: 
Αθανασιάδης Α. 2^. Τα ερωτήματα είναι 

δύο. Επαναδήλωση σε μινέρ με πήδημα ή 
όχι, επιλογή στα καρά ή στα σπαθιά; Υπάρχει 
σίγουρα φιτ σε μινέρ και σκοπεύω να πω και 
τα σπαθιά μου, ελπίζοντας ότι θα μου δοθεί και 
άλλη ευκαιρία αγοράς. 
Βρούστης Β. 2^. Το χέρι δεν είναι αρκετά 
δυνατό για να πω 3. Θα μπορούσα να πω και 
2& αλλά προτιμώ τα 2^ ώστε να πω μετά 3& 
και να έχω περισσότερο χώρο.
Δελημπαλταδάκης Ν. 2^. Δύσκολο να πα-
σαριστεί αυτή η αγορά, είτε από τον συμπαίκτη, 
είτε από τους αντιπάλους που έχουν τουλάχι-
στον 10φυλο φιτ πίκα, οπότε φυσικά θα επα-
νέλθω αγοράζοντας και τα σπαθιά.
Διονυσόπουλος Δ. 2^. Οι αντίπαλοι έχουν 
τουλάχιστον 10 πίκες μεταξύ τους και το γεγο-
νός αυτό εκμηδενίζει τον κίνδυνο η αγορά να 
σβήσει στα 2^. Στον επόμενο γύρο έχω σκοπό 
φυσικά να διαφημίσω και τα σπαθιά μου.
Αν υπάρξει επόμενος γύρος. 
Αγγελόπουλος Π. 2^. Είναι βέβαια 18, αλλά 
δεν έχει βρεθεί φιτ. Σε οποιαδήποτε επαναδή-
λωση του συντρόφου υπάρχει η δυνατότητα να 
αγορασθεί και το τρίτο χρώμα σε σχετικά χαμη-
λό επίπεδο. Σε περίπτωση πάσο του συντρόφου 
βασίζομαι στην επιθετικότητα των αντιπάλων 
να ανοίξουν την αγορά...
Σαπουνάκης Α.  2&. Αν και έχω πολύ δυνατό 
χέρι προτιμώ να αγοράσω χαμηλά με προο-
πτική να αγοράσω τα καρά μου στη συνέχεια. 
Αν ο σύντροφος πασάρει τότε μάλλον δεν θα 
βγάζω μανς.
Κανναβός Τ. 2&. Είναι πολύ πιθανή η μανς 
σε μινέρ, αλλά σε ποιο χρώμα; Πάλι επιλέγω 
χαμηλή αγορά ελπίζοντας να συνεχίσει ο συ-
μπαίκτης.
Καραμανλής Φ. 2&. Και μετά 3^, η άλλη 
επιλογή είναι τα 2^ και μετά 3& αλλά τελικά 
παραείναι συντηρητική.

Πρόβλημα 3

Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%

3^ 10 6 8%

2^ 8 4 15%

2& 8 3 15%

3& 6 1 54%

3# 5 8%

Ζεύγη – όλοι στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1$ πάσο 1ΧΑ πάσο

;

# –
$ Q10765
^ KQJ3
& AKQJ
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Η μεγάλη πλειοψηφία του πάνελ δεν δείλιασε 
μπροστά στο πιθανό μισφίτ –λέγοντας πάσο– 
γιατί αν το χέρι του συμπαίκτη δεν είναι εντελώς 
μονόχρωμο αυτό θα ήταν καταδικαστικό. Η αγο-
ρά 4&, που προτιμήθηκε, είναι η πλέον εποικο-
δομητική, ενώ το κιουμπίντ είναι υπερβολή και 
το 3ΧΑ τζόγος. Εάν το χέρι του συμπαίκτη είναι 
δίχρωμο ακόμα και σλεμ μπορεί να υπάρχει!
Κανναβός Τ. 4&. Συνεχίζω την αγορά ελπίζο-
ντας σε καλύτερο συμβόλαιο. Δεν μου αρέσει 
το πάσο.
Μηλιτσόπουλος Γ. 4&. Τη φυσική μου αγορά. 
Δεν υπάρχει άλλη.
Σαπουνάκης Α. 4&. Αν ο σύντροφος αγόρα-
ζε στην άμεση θέση 3# η αγορά μου θα ήταν 
φόρσινγκ. Τώρα επειδή μπορεί να είναι πιο 
αδύνατος η αγορά μου πρέπει να είναι πολύ 
ενθαρρυντική.
Βρούστης Β. 4&. Σε ζεύγη θα έλεγα 3ΧΑ, σε 
ομάδες είναι πολύ επικίνδυνο, μπορεί να βγάζω 
6& και να μπαίνω μέσα στα ΧΑ. Το 4& πασά-
ρεται πολύ δύσκολα οπότε παραμένουν όλα τα 
συμβόλαια ανοιχτά.
Καραμανλής Φ. 4&. Και ότι προκύψει, ξέ-
ροντας ότι πολλές φορές θα είναι το πάσο που 
τρώει το λουκούμι στην συγκεκριμένη ντόνα.
Παπακυριακόπουλος Γ. 4&. Είναι πολύ πι-
θανόν να κατευθύνομαι σε μπελάδες αλλά το 
πάσο μου φαίνεται πολύ κρύο.
Ρούσσος Γ. 4&. Αν μπορεί να ξαναγοράσει τις 
πίκες δεν θα στενοχωρηθώ.
Σκουλαρίκης Φ. 4&. Ναι, ξέρω ότι κάμποσες 
φορές θα κερδίζει η αγορά 3ΧΑ – ειδικά αν ο 
συμπαίκτης δεν έχει σόλο καρό. Αν όμως έχει, 
τότε σχεδόν σίγουρα θα είναι καλύτερη η μανς 
σε χρώμα, και βέβαια πάσο δεν πρόκειται να πω 
με άνοιγμα.
Καραμανλής Μ. 4&. Αγοράζουμε το χρώμα 
μας και ελπίζουμε να βρούμε φιτ. Η αγορά θα 
πρέπει να θεωρείται φόρσινγκ.
…αλλά και πάσο να σου πει δεν νομίζω να στε-
νοχωρηθείς. Από τις άλλες αγορές νομίζω ότι 
το πάσο τζογάρει εξίσου ή περισσότερο από τα 
3ΧΑ. 
Αγγελόπουλος Π. Πάσο. Με ένα χέρι όπως: 
KQJ10xx και 1ή 2 καρά με Α σπαθί θα έβγαινε 
η μανς. Με αυτό όμως το χέρι θα περίμενα να 
είχε αγοράσει απευθείας και γενικά σπάνια ο 
σύντροφος έχει το καλύτερο που εύχεσαι...
Αθανασιάδης Α. Πάσο. Ο σύντροφος δεν είπε 
κοντρ, άρα έχει πολλές πίκες χωρίς ιδιαίτερα 
μεγάλη δύναμη. Είμαστε στην πρώτη, ακόμα 
κι αν χάσουμε μια οριακή μανς, η ζημιά δεν θα 
είναι μεγάλη.
Διονυσόπουλος Δ. Πάσο. Μπορεί να έχου-
με κάποιο καλύτερο συμβόλαιο να παίξουμε, 
φοβάμαι όμως ότι, αν αγοράσω θα μπούμε σε 
περιπέτειες.

Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
4& 10 9 38%
3ΧΑ 7 2 0%

πάσο 7 2 23%
4^ 6 1 15%

4# 6 23%

Ομάδες – BN στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
3^

πάσο πάσο 3# πάσο
;

# 7
$ AKJ7
^ J84
& KJ1083
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Παπαπέτρος Γ. Πάσο. Ο Καρλαύτης μου έχει 
πει με μισφίτ να βγάζω το σκασμό νωρίς !!!
Σπανός Χ. 4^. Κιουμπίντ για να δείξω τη 
δύναμή μας και να αναζητήσω πιθανό φιτ στα 
άλλα 2 χρώματα
Δελημπαλταδάκης Ν. 3ΧΑ. Αν δεν υπάρχει ει-
δική συνεννόηση το 4^ μπορεί να ερμηνευθεί 
ως φιτ πίκα, οπότε μόνη πρακτική εναλλακτική 
μένει το 3ΧΑ.
Προκοπίου Γ. 3ΧΑ. Είναι της μόδας τώρα 
τελευταία να μπαίνουμε τρεις μέσα μετά από 
τέτοιες αγορές. Πολύ κοντινή επιλογή το πάσο. 
Μια χρήσιμη σύμβαση που δεν καταλαβαίνω 
γιατί δεν μου την επιτρέπουν οι διαιτητές είναι 
το κοντρ!
Αυτό θα είναι το Μπριτζ του 2061.

Πρόβλημα 4

Ο συμπαίκτης μας έδειξε ότι έχει μονόχρωμο 
χέρι με τουλάχιστον 6 καλές κούπες και περισσό-
τερες παικτικές παρά αμυντικές αξίες. Παίζουμε 
ομάδες, είμαστε στη 2η και παρά το μέτριο φιτ η 
μανς, με 2 Άσους και σόλο που έχουμε, καθόλου 
δεν αποκλείεται. Δεν μιλήσαμε –σωστά– την 
πρώτη φορά αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να «θά-
ψουμε» εντελώς το χέρι μας λέγοντας και τώρα 
πάσο. Το θέμα είναι αν θα πούμε 3 ή 4 κούπες. 
Αθανασιάδης Α. 3$. Μόνο ένας κίνδυνος 
υπάρχει. Να πάμε στη μανς, να κοντράρει ο 
Βορράς, να κόψει την πρώτη πίκα και να γυ-
ρίσει ατού. Όμως με 2 Άσους δεν μούρχεται να 
πω πάσο.
Ρούσσος Γ. 3$. Θα έλεγα 4 αν ήξερα πως ο Β 
δεν είναι σικάν στις πίκες
Σαπουνάκης Α. 3$. Παρότι ο σύντροφος με 
προειδοποίησε ότι είναι αδύνατος υπάρχουν 
χέρια που βγάζω μανς.
Διονυσόπουλος Δ. 3$. Θεωρώ ότι ο σύντρο-
φος δεν ξανάνοιξε την αγορά με κοντρ επειδή 
έχει σικάν πίκα… Μια και η μανς είναι πολύ 

καλή απέναντι ακόμα και σε κατάλληλα μίνι-
μουμ χέρια (π.χ. -, ΑΚJxxx, xxxx, Axx), αξίζει 
μία προσπάθεια.
Κανναβός Τ. 3$. Για να μη πει κοντρ ο συμπαί-
κτης έχει κατανομή και κούπες μακριές 6+..
αλλά μπορεί ναι είναι και αδύνατος. Οπότε το 3 
κούπες περιγράφει αρκετά το χέρι μου.
Παπακυριακόπουλος Γ. 3$. Ο συμπαίκτης 
έχει κατά πάσα πιθανότητα σικάν πίκα.
Βρούστης Β. 3$. Μόνο λόγω ομάδων, στα 
ζεύγη θα έλεγα πάσο.
Πώς σου φαίνεται ότι αυτοί που δηλώνουν κατευ-
θείαν τη μανς είναι κοντά το 50%;
Δελημπαλταδάκης Ν. 4$. Αν πούμε απλά 3$ 
μπορεί να ερμηνευθεί σαν πιο αδύνατο χέρι μια 
και πασάραμε αρχικά. Αν κάνουμε κιουμπίντ ο 
συμπαίκτης θα αγοράσει σχεδόν σίγουρα 3$ 
οπότε πάλι δεν θα ξέρουμε αν πρέπει να πασά-
ρουμε ή να προχωρήσουμε. Ο συμπαίκτης πά-
ντως δεν κράτησε ανοιχτή την αγορά με κοντρ 
ή με δεύτερο χρώμα άρα έχει πολύ επιθετικό 
χέρι με 6 καλές η συνήθως 7 κούπες.
Την ανακάλυψη του ψυχίκ την αφήνω για άρ-
θρο στο piou.gr.
Προκοπίου Γ. 4$. Και όσες βγουν. Νομίζω 
στερείται χρησιμότητας να του πετάξω το μπα-
λάκι λέγοντας 3$ μια και δύσκολα θα βρω χέρι 
που (στις ομάδες και στη δεύτερη μανς) δεν θα 
αποδεχτεί.
Καραμανλής Μ. 4$. Κάτι περίεργο έχει ο 
συμπαίκτης...αφού δεν έκανε ρεόπα με κοντρ. 
Το σικάν πίκα είναι πολύ πιθανό και αφού ξα-
νάνοιξε την αγορά έχει κάτι το αξιόλογο με 6+ 
χρώμα. Οι δύο άσοι το σόλο καρό και τα παρα-
πάνω μας δίνουν πολύ καλές πιθανότητες για 
μάνς την οποία και πρέπει να αγοράσουμε.
Καραμανλής Φ. 4$. Αυτό θα έλεγα στο τρα-
πέζι αν και μάλλον 3 έχει να πει το χέρι.
Σκουλαρίκης Φ. 4$. Δύο Άσοι, σόλο, και δί-
φυλλο φιτ μου μοιάζουν επαρκής λόγος για να 
κλείσω απλώς τη μανς χωρίς περαιτέρω φιλο-
δοξίες και φλυαρίες.
Σπανός Χ. 4$. Θα περίμενα κοντρ από το συ-
μπαίκτη αφού έχει σόλο ή σικάν στη πίκα. Άρα 
ο συμπαίκτης έχει πολύ επιθετικό χέρι, χωρίς 
άμυνα. Του καλύπτω και 1-2 χανόμενες.
…αντίθετα: 
Μηλιτσόπουλος Γ. Πάσο. Η εναλλακτική 3$ 
παραείναι αισιόδοξη.
Αγγελόπουλος Π. Πάσο. Ο σύντροφος δεν 
υπόσχεται δυνατό χέρι, αλλά χέρι που δεν θέ-
λει να παίξει άμυνα στη 1#, πιθανότατα λόγω 
σικάν πίκα και έλλειψης κοντρόλ.

Πρόβλημα 5

Μετά την απάντηση 2$ το χέρι μας έχει ισχυρότα-
τες βλέψεις για σλεμ και παρά το ανασχετικό 3ΧΑ, 
που δείχνει αξίες στα καρά, η μεγάλη πλειοψηφία 
του πάνελ επέλεξε να συνεχίσει την αγορά (αντί-
θετα οι αναγνώστες μοιράστηκαν). Με την αγορά 
4$, που επιλέχτηκε, δείχνουμε το ενδιαφέρον 
μας και περίπου την κατανομή μας αφήνοντας 
τον συμπαίκτη να αποφασίσει. Στο κάτω-κάτω 
ίσως οι 4$ είναι το καλύτερο συμβόλαιο. 
Δελημπαλταδάκης Ν. 4$. «Αι φυσικαί αγο-
ραί του μπριτζ».
Σκουλαρίκης Φ. 4$. Έχω πόντους, δεν έχω 
σίγουρο φιτ, όμως επίσης η αγορά 4$ σχεδόν 
ζωγραφίζει το σόλο καρό, άρα περιγράφει αρ-
κετά καλά το χέρι μου. Για περαιτέρω ενέργειες 
πρέπει να συνεργαστεί και ο συμπαίκτης.
Διονυσόπουλος Δ. 4$. Δεν μπορεί να είναι χει-
ρότερο συμβόλαιο από τα 3ΧΑ και επιπλέον αφή-
νει ανοιχτή τη δυνατότητα διερεύνησης σλεμ.
Κανναβός Τ. 4$. Δεν βλέπω καλύτερη αγο-
ρά. Έχω αρκετούς πόντους αλλά όχι καλό φιτ. 
Ελπίζω αν ο συμπαίκτης έχει καλό χέρι να συ-
νεχίσει.
Αγγελόπουλος Π. 4ΧΑ. Με 14-15 πόντους 
και μισφίτ ο σύντροφος δεν θα ενδιαφερθεί για 
σλεμ. Γι’ αυτό πρέπει να του δείξουμε ότι με λίγο 
πάνω από άνοιγμα υπάρχει πιθανότητα σλεμ.
Προκοπίου Γ. 4$. Στα 3ΧΑ με τη μαρκέ αντάμ 
καρό θα ακυρωθεί νωρίς-νωρίς το χέρι του 
συμπαίκτη μου. Πολύ δύσκολη απόφαση όπου 
ακόμα και οι 4# μπορεί να είναι το σωστό 
συμβόλαιο.
Βρούστης Β. 4$. Περιγράφω ακριβώς την κα-
τανομή μου και τον αφήνω να επιλέξει. Ίσως να 
είναι καλύτερο να πω 4^ επειδή έχω πολύ φύλ-
λο αλλά φοβάμαι ότι θα υπάρξει παρεξήγηση.
Πράγματι, το 4^ δεν περιγράφει καθόλου την 
κατανομή μας.

Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%

3$ 10 7 31%

4$ 9 6 15%
πάσο 6 1 23%
2# 6 15%
2ΧΑ 6 15%

Ομάδες – ΑΔ στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
πάσο 1$ 1#

πάσο πάσο 2$ πάσο
;

# A1086532
$ 95
^ A
& 762
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Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%

4$ 10 6 23%
πάσο 8 3 54%
4^ 8 2 0%

4# 6 1 8%
4ΧΑ 6 1 15%

5$ 6 1 0%

Ομάδες – όλοι στην πρώτη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1# πάσο 2$ πάσο

3& πάσο 3ΧΑ πάσο
;

# AJ8732
$ AQ
^ 8
& AK86
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Καραμανλής Μ. 4^. Παρ’ όλο που έχουμε 
παραπάνω δύναμη από αυτή που έχουμε δείξει 
για να βγάλουμε σλεμ θέλουμε να δένει το χέρι, 
θεωρώ πως σε αυτή την φάση το 4^ και το 4$ 
δείχνουν αυτή ακριβώς την κατανομή με την 
διαφορά ότι το 4^ δείχνει επιπλέον και κάποιο 
ενδιαφέρον για σλέμ οπότε και αυτό αγοράζω.
Σαπουνάκης Α. 4^. Το χέρι μου αξίζει μια 
αγορά ακόμη. Η αγορά του τέταρτου χρώμα-
τος σε αυτή τη φάση δεν πρέπει να περιορίζεται 
στη κατανομή 5- 0- 4- 4 αλλά να δείχνει χέρια 
που ενδιαφέρονται για σλεμ και δεν έχουν ξε-
κάθαρη αγορά. Αν ο σύντροφος έχει 6φυλλο 
κούπα ή ονέρ δίφυλλο στην πίκα μπορεί να 
επαναδηλώσει 4$ ή 4# αντίστοιχα. Αν δεν 
έχει τίποτα από όλα αυτά και είναι αδύνατος 
μπορεί να επαναδηλώσει 4ΧΑ ενώ αν είναι δυ-
νατός 6ΧΑ. Τέλος, αν με διχρωμία στα κόκκινα 
αγοράσει 5^ θα επαναδηλώσω 5$.
…με ρίσκο. 
Καραμανλής Φ. 5$. Με κάποιο ρίσκο αλλά 
πολύ περιγραφικό.
Ρούσσος Γ. 4ΧΑ. Τα 3& που αγόρασα δεν δεί-
χνουν 18π. και 6φυλλο, επομένως κάτι πρέπει 
να κάνω. 
Πιο συντηρητικά: 
Μηλιτσόπουλος Γ. Πάσο. Δείξαμε ένα χέρι 
15 τουλάχιστον πόντων. Ο απαντών προφανώς 
έχει μίνιμουμ χέρι (10-11πο), αφού αν είχε πα-
ραπάνω θα έκανε τέταρτο χρώμα.
Παπακυριακόπουλος Γ. Πάσο. Ο συμπαίκτης 
άκουσε ότι έχω 16πόντους + και 9 φύλλα σε 
πίκες και σπαθιά και δεν είπε 3 καρά να μάθει 
παραπάνω, άρα κρατάει καλά το καρό και δεν 
έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Αθανασιάδης Α. Πάσο. Έδειξα τη δύναμή 
μου, ο σύντροφος βλέπει τα δικά του φύλλα 
και πήρε την απόφασή του.
Μαλτέζος Π. Πάσο. Χωρίς καλό μακρύ χρώμα 
και χωρίς να έχω βρει φιτ, δεν περιμένω κάτι 
καλύτερο.
Σπανός Χ. 4#. Δύσκολα το σλεμ μιας και στο 
σόλο μου ο συμπαίκτης έχει αξίες. Θα προτιμή-
σω να δείξω το 6φ.

Πρόβλημα 6

Ομάδες – ΑΔ στη δεύτερη

Θεωρώ ότι η αγορά 2ΧΑ δείχνει χέρι χωρίς μα-
κρύ χρώμα, 5 π. και άνω (χωρίς φυσικά φιτ πίκα), 
αφού με 0-4 π. θα κάναμε δεύτερη αρνητική. Άρα 
τώρα πρέπει να κάνουμε ενθαρρυντική αγορά 
δείχνοντας συγχρόνως και το φιτ κούπα. Με κά-
ποιο κιουμπίντ στην κλίμακα 4, 4& ή 4^ θα πε-
ριγράφαμε και το φιτ αλλά το πρόβλημα είναι ότι 
δεν έχουμε κοντρόλ στα χρώματα αυτά! Μένουν 
λοιπόν οι αγορές 4$, που επέλεξε η πλειοψηφία 
αλλά κατά τη γνώμη μου είναι underbid, 4ΧΑ που 
διακινδυνεύει να χάνει ΑΚ σε ένα χρώμα και 5$ 
που δεν πρέπει να παρεξηγηθεί για Ζοζεφίνα. 
Διονυσόπουλος Δ. 4$. Ίσως το χέρι μου δεί-
χνει λίγο πλούσιο για την αγορά μου, όμως, αν 
το καλοεξετάσουμε, πέρα από καλά ατού δεν 
έχω ούτε δεύτερο γύρου κοντρόλ σε κάποιο 
από τα άλλα χρώματα και επιπλέον δεν έχω και 
ικανοποιητική εναλλακτική αγορά. Αν ο συ-
μπαίκτης είναι “παραφορτωμένος” θα θυμηθεί 
ότι δεν έκανα δεύτερη αρνητική απάντηση στις 
2# (3&) και θα συνεχίσει.
Παπακυριακόπουλος Γ. 4$. Το 2ΧΑ δεν είναι 
αρνητικό και οι πόντοι είναι όλο ντάμες σε χρώ-
ματα που ο συμπαίκτης έχει 4 φύλλα το πολύ.
Αγγελόπουλος Π. 4$. Δεν είναι υποχρεωτικό 
sign-off . Έχουμε δείξει ήδη θετική απάντηση με 
το 2ΧΑ, με ομαλή κατανομή και συγχρόνως με 
την έλλειψη κοντρόλ (Α ή Κ) περιοριζόμαστε σε 
απλό φιτ. Εφόσον το πρόβλημα του συντρόφου 
είναι μόνο η ποιότητα των ατού θα πρέπει να 
συνεχίσει.
Δελημπαλταδάκης Ν. 4$. Δεν είναι φόρ-
σινγκ, αλλά την δύναμη μας την έχουμε λίγο 
πολύ περιγράψει.
Καραμανλής Μ. 4$. Την δύναμη του χεριού 
μας την πάνω κάτω την έχουμε δείξει, δίνοντας 
το φιτ ο συμπαίκτης θα πρέπει να έχει μία πολύ 
καλή εικόνα ώστε να κάνει την επόμενη κίνηση.
Μηλιτσόπουλος Γ. 4$. Κατ’ αρχάς η Δύση 
έπρεπε να απαντήσει 2ΧΑ που δείχνει 6-10 πό-
ντους και ομαλό χέρι. Μόνοι μας δηλαδή δη-
μιουργήσαμε το πρόβλημα. Τώρα δεν υπάρχει 
σωστή αγορά και θα πούμε 4$ στα σίγουρα.
Βρούστης Β. 4$. Τι άλλο; Έχω δείξει 8-10 
πόντους, είμαι minimum και δεν έχω να κάνω 
κανένα cue bid.
Σκουλαρίκης Φ. 4$. Τι άλλο; Τους πόντους 
τους έδειξα με το 2ΧΑ, κιουμπίντ δεν έχω να 
κάνω, άρα μένει μόνο το 4$. Δεν νομίζω ότι 
υπάρχει περίπτωση να βγάζουμε σλεμ και ο 
συμπαίκτης να μην προχωρήσει.

Το… «άλλο» είναι νομίζω η παρακάτω αγορά: 
Κανναβός Τ. 5$. Έχω καλό φιτ αλλά όχι εξω-
τερικό κοντρόλ. Ελπίζω ο συμπαίκτης με καλό 
χέρι και κοντρόλ να συνεχίσει. Δεν μπορεί να 
μπερδευτεί με ερώτηση για καλά ατού, θα είχα 
κάνει cuebid.
Σαπουνάκης Α. 5$. Περιγράφω καλό χερί 
χωρίς πλευρικό κοντρόλ. Η εναλλακτική αγορά 
4$ θα μπορούσε να γίνει με πιο αδύνατο χέρι, 
χωρίς για παράδειγμα τον Κ$.
Καραμανλής Φ. 5$. Δεν δείχνω κοντρόλ απέ-
ξω (θα είχα κάνει κατευθείαν κιουμπίντ) αλλά 
παρόλα αυτά έχω ενδιαφέρον. Αποκλείεται να 
είναι ζοζεφίνα από τον απαντώντα και το 4 είναι 
προφανώς πολύ λίγο.
Πιο επιθετικά: 
Ρούσσος Π. 4ΧΑ. Πάμε για σλεμ. Στη χειρότε-
ρη θα πέσουμε μέσα και θα λένε όλοι για την 
παρορμητικότητα των νέων!!
Αθανασιάδης Α. 4ΧΑ. Αν τα 2& είναι αληθι-
νή αγορά, πάμε για 6 ή για 7 κούπες. Αν έχει 
όλους τους Άσους, τότε θα μπορώ να πω και 
5ΧΑ, ευελπιστώντας ότι ο σύντροφος έχει και 
τη Ντάμα κούπα, ώστε, με κάτι παραπάνω, να 
πάει στο μεγάλο σλεμ μόνος του.
Ρούσσος Γ. 4ΧΑ. Ψάχνω το grand.
Προκοπίου Γ. 4&. Cue-bid! Τι να κάνω που 
δεν έχω αληθινό διαθέσιμο. Ούτε Άσους όμως 
δε θέλω να ρωτήσω εγώ ούτε να αγοράσω μόνο 
4$. Οι πόντοι μου δε θα είναι βέβαια τόσο χρή-
σιμοι στο συμπαίκτη αλλά 2& μου άνοιξε, στο 
κάτω-κάτω.
Ιωαννίδου Ε. 6$. Με ανώμαλη κατανομή, 
ίσως και σικάν κάπου δεν έχει νόημα να ρω-
τήσω Άσους. Οπότε ας παίξει 6 κούπες, τι στο 
καλό... 2 σπαθιά άνοιξε...

Πρόβλημα 7

Όπως αποδείχτηκε το πιο εύκολο πρόβλημα. Το 
χέρι «κολλάει» αλλά με ομαλή κατανομή και όχι 

Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%

4$ 10 8 23%

5$ 8 3 8%
4XA 7 2 62%
4& 6 1 0%

πάσο 8%

Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
4# 10 13 54%
4ΧΑ 9 1 15%

4$ 5 31%

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
2& πάσο

2^ πάσο 2# πάσο
2ΧΑ πάσο 3$ πάσο

;

# 94
$ KJ87
^ Q95
& QJ74

Δ 
Β

 
Ν

 Α

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1& πάσο

1$ πάσο 4^* πάσο
;

# K82
$ AQ87
^ J1054
& 75

Δ 
Β

 
Ν

 Α

*σπλίντερ

Ομάδες – Α-Δ στη δεύτερη
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περίσσια αξιών και ατού καλύτερα να αφήσουμε 
την πρωτοβουλία στο δυνατό χέρι, κάνοντας 
απλώς υπέρβαση μανς και δείχνοντας το κο-
ντρόλ πίκα. 
Δελημπαλταδάκης Ν. 4#. Κιουμπίντ που 
σημαίνει μου αρέσει το σπλίντερ, αλλά αφήνω 
την πρωτοβουλία για ερώτηση άσων στον συ-
μπαίκτη μου.
Σκουλαρίκης Φ. 4#. Είναι σίγουρο ότι θα 
κάνω τουλάχιστον προσπάθεια για σλεμ. Απλώς 
προτιμώ το 4# επειδή θέλω να δώσω στο συ-
μπαίκτη να καταλάβει ότι δεν έχω κοντρόλ σπα-
θί (συχνά θα λείπει ο Άσος καρό και ο Κ σπαθί), 
ώστε να αποφασίσει αυτός. Άλλωστε τα φύλλα 
μου μπορεί να τα μάθει απολύτως μέσω της 
ερώτησης Άσων.
Αγγελόπουλος Π. 4#. Το ότι έχουμε μόνο 1 
πόντο στο σόλο του συντρόφου και συγχρόνως 
21/2 κοντρόλ είναι σημαντικό.
Αθανασιάδης Α. 4#. Χωρίς κανένα ονέρ στο 
χρώμα του σπλίντερ το σλεμ φαίνεται πιθα-
νότατο και δείχνω, ξεπερνώντας τη μανς, το 
πρώτο χρήσιμο ονέρ μου.
Βρούστης Β. 4#. Θα κάνω σίγουρα μία προ-
σπάθεια. Δεν ρωτάω άσους γιατί είναι καλύτερα 
να τους ρωτήσει ο δικός μου.
Διονυσόπουλος Δ. 4#. Σίγουρα ενδιαφέ-
ρομαι για σλεμ και ο σωστός τρόπος συνέχειας 
είναι το κιουμπίντ …
Καραμανλής Μ. 4#. Μετά το σπλίντερ το 
χέρι μας είναι αρκετά καλό για να δείξουμε ότι 
έχουμε κάποιο ενδιαφέρον.
Καραμανλής Φ. 4#. Το πιο εύκολο πρόβλη-
μα.
Παπακυριακόπουλος Γ. 4#. Έχω καλό χέρι 
και το 4^ μ’ αρέσει. Ας ρωτήσει άσους ο συ-
μπαίκτης, εάν θέλει.
Προκοπίου Γ. 4#. Δε συνηθίζεται μετά από 
splinter αλλά παραχωρώ την πρωτοβουλία στο 
συμπαίκτη μου. Του δείχνω καθαρά ότι η αγορά 
του δε με άφησε αδιάφορο. Αν ρωτήσει Άσους 
θα γνωρίζει πλέον τα πάντα για μένα
Ρούσσος Γ. 4#. Ασφαλώς ο σύντροφος έχει 
κάτι περισσότερο από τον $Κ, τον ^Α ξερό 
και &ΑΚ.
Σαπουνάκης Α. 4#. Αποδοχή με κοντρόλ 
στην πίκα.
Σπανός Χ. 4#. Δεν έχω χαμένες αξίες στο 
καρά και δεν είμαι μίνιμουμ, οπότε απαντώ με 
κιουμπίντ.
Κανναβός Τ. 4#. Καλό χέρι και με αρκετά κο-
ντρόλ. Αξίζει μια προσπάθεια για σλεμ. Θεωρώ 
πολύ underbid το 4 κούπες.
Μηλιτσόπουλος Γ. 4ΧΑ. Ο συμπαίκτης έχει ένα 
χέρι 3,5-4 χανόμενες. Έχοντας εμείς 3 ειδικά 
χαρτιά (άσο ρήγα και ντάμα) που “καλύπτουν” 
ισάριθμες χανόμενες, πρέπει να κάνουμε μία 
δοκιμή για σλεμ.

Πρόβλημα 8

Το δυνατό χέρι είναι στο μορ και θεωρητικά αυτή 
είναι η μοναδική περίπτωση που μπορούμε να 
βγούμε κάτω από Άσο σε χρωματιστό συμβό-
λαιο, όμως εδώ δεν ξέρουμε πόσο οριακό είναι 
το συμβόλαιο για να κάνουμε αυτή την απελπι-
σμένη ενέργεια. Από την άλλη το ατού παραεί-
ναι παθητικό και χωρίς νόημα αν ο μορ δεν έχει 
αξίες (όπως φαίνεται) κατανομής, άρα πρέπει να 
κλείσουμε τα μάτια και να βγούμε κάποιο μαύρο 
χρώμα. 
Ρούσσος Γ. #5. Μεταξύ σπαθιού και πίκας 
προτιμώ αντάμ πίκα που μάλλον δεν είναι 
4φυλλος. 
Σαπουνάκης Α. 5#. Για να πάρω καμιά μπάζα 
πριν μου μετράρουν τα καρά.
Καραμανλής Μ. #5. Η αντάμ ατού δεν έχει 
κανένα νόημα στην παρούσα φάση, λόγος να 
εκβιάσουμε μία κακή μαντεψιά στα καρά δεν 
υπάρχει, ενώ επιπλέον μπορεί να δώσουμε τέ-
μπο στον εκτελεστή. Μεταξύ την πίκας και του 
σπαθιού η μόνη ουσιώδης διαφορά είναι ότι 
στην δεύτερη περίπτωση έχουμε μεγαλύτερες 
πιθανότητες να εξαφανίσουμε μία μπάζα, που 
ούτως ή αλλιώς θα δικαιούμασταν, οπότε επι-
λέγουμε την πίκα...
Καραμανλής Φ. Μεγάλη πίκα. Αν έχω την 
κατάλληλη διάθεση μπορεί να βγω λιμό καρό. 
Κούπα και σπαθί αποκλείονται
Μηλιτσόπουλος Γ. #5. Δεν έχω λόγους να 
παίξω επιθετικά και διαλέγω την πιο ακίνδυνη 
αντάμ από όλες τις άλλες.
Παπακυριακόπουλος Γ. #5. Προσπαθώ ν’ 
ανοίξω καμιά μπάζα για τον άξονα γιατί ού-
τως ή άλλως οι τέσσερις μου φαίνονται πολύ 
μακρινές.
Προκοπίου Γ. #5. Όταν δεν ξέρω τι να βγω, 
δεν βγαίνω ατού…
Σκουλαρίκης Φ. 5#. Δεν βλέπω γιατί θα 
πρέπει να βγω κάτι άλλο από το μη αγορασθέν 
χρώμα, βάζοντας ταυτόχρονα (ελπίζω) στη 

μέση τη δύναμη του μορ.
Αθανασιάδης Α. Πίκα ή Σπαθί. Θα είναι η πρώ-
τη από τις 2 φορές που θα βάλω τα ονέρ του μορ 
στη μέση και δεν έχω καμιά ένδειξη από την 
αγορά για κάποιο από τα δυο χρώματα. Προ-
σωπικά θα έβγαινα το 8 σπαθί.
Αγγελόπουλος Π. &5. Σχεδόν 50% ανάμεσα 
σε πίκα και σπαθί, αλλά προτιμώ να βγω από 
ονέρ (έστω και J) με την πιθανότητα να θέλω 
λιγότερη δύναμη σε αυτό το χρώμα από το 
σύντροφο.
Κανναβός Τ. &5. Όταν βλέπω μακρύ χρώμα 
προτιμώ μια πιο επιθετική αντάμ (χωρίς να 
έχει μεγάλη διαφορά από το 5 πίκα σαν 2η 
επιλογή).
Βρούστης Β. &J. Δεν νομίζω να το έχει απα-
ντήσει κανείς άλλος αυτό αλλά πιστεύω ότι 
είναι η πιο πιθανή αντάμ για να τον βάζει μέσα 
αφού όλο το φύλλο είναι στον μορ. Στα ζεύγη 
θα έβγαινα πίκα γιατί με το σπαθί μπορεί να 
πουλάω πολλές μπάζες.
Διονυσόπουλος Δ. &5. Λίγο καλύτερο από το 
5#, διότι και το χρώμα είναι καλύτερο και το 
ενδεχόμενο να έχει 4 πίκες ο Βορράς υπαρκτό.
Σπανός Χ. Σπαθί. Ο συμπαίκτης έχει περίπου 
10 πόντους. θα προσπαθήσω να τον βρω στα 
μαύρα χρώματα.

Ο Γιώργος Τσαπίνος βγήκε πρώτος από 
τους αναγνώστες πετυχαίνοντας 71 βαθμούς 
στους 80. Θα τον έχουμε μαζί μας στο πάνελ 
στο επόμενο τεύχος. Οι πρώτοι του 59ου δια-
γωνισμού: 
1) Τσαπίνος Γ. 71. 2) Πουρναράς Τ. 67. 3) 
Θεοδώρου Δ. 66. 4/5) Αγγελόπουλος Π., 
Κοτρωνάρου Ν. 65. 6) Μαλτέζος Π. 64. 7) 
Ρούσσος Π. 63. 8) Σπανός Χ. 62. 9) Γκούμα 
Ν. 60.

Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
# 10 9 38%

& 8 5 23%

$ 6 15%

^ 6 23%

Ομάδες – όλοι στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1^ 1$

πάσο 2ΧΑ πάσο 4$
όλοι πάσο

# 8542
$ 87
^ Α82
& J865

Δ 
Β

 
Ν

 Α
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Πάνελ 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Αθανασιάδης Α. πάσο 2^ πάσο 3$ πάσο 4ΧΑ 4# &8
2 Βρούστης Β. 3# 2^ 4& 3$ 4$ 4$ 4# &J
3 Δελημπαλταδάκης Ν. πάσο 2^ 3ΧΑ 4$ 4$ 4$ 4# #5
4 Διονυσόπουλος Δ. 3^ 2^ πάσο 3$ 4$ 4$ 4# &5
5 Καραμανλής Μ. 3^ 3^ 4& 4$ 4^ 4$ 4# #5
6 Καραμανλής Φ. 3^ 2& 4& 4$ 5$ 5$ 4# #5
7 Κανναβός Π. 3^ 2& 4& 3$ 4$ 5$ 4# &5
8 Μηλιτσόπουλος Ι. 3^ 3^ 4& πάσο πάσο 4$ 4ΧΑ #5
9 Παπακυριακόπουλος Γ. 3^ 3^ 4& 3$ πάσο 4$ 4# #5

10 Προκοπίου Γ. 3^ 3^ 3ΧΑ 4$ 4$ 4& 4# #5
11 Ρούσσος Γ. πάσο 3^ 4& 3$ 4ΧΑ 4ΧΑ 4# #5
12 Σαπουνάκης Α. 3# 2& 4& 3$ 4^ 5$ 4# #5
13 Σκουλαρίκης Φ. 3^ 3^ 4& 4$ 4$ 4$ 4# #5
14 Σπανός Χ. πάσο 3& 4^ 4$ 4# 4$ 4# &5

Α
πα

ντ
ήσ

ει
ς  

59
ου

 δ
ια

γω
νι

σμ
ού

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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ός Πρόβλημα 1

Ζεύγη – όλοι στην δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
πάσο 1#

κοντρ πάσο 2& πάσο

;

# A5
$ AKJ85
^ KJ4
& AJ4

Δ 
Β

 
Ν

 Α

Πρόβλημα 2

Ζεύγη – όλοι στη πρώτη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
;

# –
$ 6432
^ 107
& AKQJ1043

Δ 
Β

 
Ν

 Α

Πρόβλημα 3

Ομάδες – ΑΔ στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1# πάσο

1XA πάσο 2& πάσο
;

# 73
$ Q10653
^ AJ942
& 5

Δ 
Β

 
Ν

 Α

Πρόβλημα 4

Ζεύγη – όλοι στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1# πάσο πάσο

κοντρ πάσο πάσο 2^
;

# A
$ ΑΚQ5
^ 842
& AK875

Δ 
Β

 
Ν

 Α

Πρόβλημα 5

Ομάδες – όλοι στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1# 2$ κοντρ πάσο

;

# KQ1083
$ KQ62
^ K94
& 7

Δ 
Β

 
Ν

 Α

Πρόβλημα 6

Ομάδες- ΑΔ στη δεύτερη

*Φυσικό, αδύνατο

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
πάσο πάσο 1^ πάσο

1$ 2#* 3# 5#
;

# J63
$ K106432
^ A5
& 97

Δ 
Β

 
Ν

 Α

Πρόβλημα 7

Ομάδες – Α-Δ στη δεύτερη

*Αδύνατο

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1^ 2#*

;

# 83
$ Q53
^ Q75
& AK853

Δ 
Β

 
Ν

 Α

Πρόβλημα 8

Ομάδες – όλοι στη δεύτερη

Τι αντάμ κάνετε με το παραπάνω χέρι;

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1^ πάσο 1#

πάσο 3^ πάσο 3XA
όλοι πάσο

# KJ1076
$ A7542
^ 3
& QJ

Δ 
Β

 
Ν

 Α

*Αδύνατο
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Από την 
Τασία Mπαμπούλα

Mαυρίστε 13 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. Την λέω την ιστορία μου!
2. Γνωστό μιούζικαλ με την Μινέλι – Αντρική κολώνια
3. Σπουδαία τραγουδίστριά μας. Το μικρό της όνομα είναι… ιδανικό
4. Θα το δείτε στις… νταλίκες – Το μικρό τού  συγγραφέα Καστανέντα
5. Δικός μου αρχαιοπρεπώς – Γνωστός ο ναυτικός αλλά και του…

στομαχιού(αιτ)
6. Γλυκό… είναι η αγάπη! – Ο σύλλογος στα Ταταύλα
7. Αλλιώς το κέντρο και… γράψτε το στο κέντρο! – Εκ των σων 

αυτά
8. Γνωστή των ταξί (ξεν) – Δυσκολεύει κάποιους στην άρθρωση
9. Μακάρι! – Την υποτακτική την θυμάστε; Γράψτε τύπο του «λέω»
10. Ποτάμι με πολλά «ι» (Μια γραφή)

ΚΑΘΕΤΑ
1. Θέλω…τόσα, χωρίς σκόντο!
2. Θαλασσοταραχή στη…. «μαρίνα» και ανακατεύτηκαν οι…συλ-

λαβές – Αριθμός Μαθητικού Μητρώου
3. Το ταλαιπωρούν το νησί τούτο οι …γείτονές μας – Κώδικας 17-

16-9!!!
4. Στέκι καλλωπισμού των ημερών! – Ήταν ο Πυθαγόρας
5. Έχει ερπύστριες – Απαραίτητο στον μπογιατζή
6. Το συμβόλαιο στο τσίμα τσίμα (ονομ) – Διπλό τρόμαζε στην Κατοχή
7. Οτιδήποτε μας θυμίζει τα παλιά – Χρυσός από…ιταλία
8. Για να το κάνεις στο μπριτζ δεν χρειάζεσαι γυμναστική αλλά δύνα-

μη – Εκεί έγιναν δύο χρονιές οι Διασυλλογικοί
9. Μακρύ χρώμα με όλα τα ονέρ (ονομ) – Δοκάρια…φτιάχνουν 

γράμματα!
10. Κακιά συνήθεια – Το μικρό του Κανναβού!  

Λύσεις των προβλημάτων (από τη σελίδα 11)

Ο Νότος, αφού μαζέψει τα ατού, συνεχίζει με τα σπαθιά, παίζοντας και 
τον &Α και δίνοντας χέρι στην Ανατολή με το &5. Η Ανατολή είναι κλει-
σμένη! Αν γυρίσει κούπα, ο Νότος διώχνει από το χέρι του ένα καρό και 
μετά, στον καλό $Κ, πετάει και το άλλο χανόμενο καρό του (έχει κατέβα-
σμα στο μορ το &J). Αν πάλι η Ανατολή γυρίσει καρό, παίζει μικρό από 
το χέρι του και τώρα είναι η Δύση αυτή που βρίσκεται σε θέση end-play! 
Ακόμα και αν η Ανατολή γυρίσει το ^8, φυλάγοντας το ^10, οι πόντοι 
του ανοίγματος είναι μετρημένοι και ο εκτελεστής δύσκολα μπορεί να 
κάνει λάθος σε ένα νέο γύρισμα καρό από την Δύση. 
Με αυτόν τον τρόπο ο Νότος δίνει μόνο 2 λεβέ, κάνοντας  μία άνω και 
επιτυγχάνοντας ένα σπουδαίο σκορ.

Nότος Δύση Βορράς Ανατολή

1$ κοντρ 4$

4# όλοι πάσο

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1ο (**)

Ζεύγη. Όλοι στην πρώτη
Μοίρασε η Δύση

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2ο (***)

Αφού στα σπαθιά και τις κούπες δεν δίνει κάποια λεβέ, ο εκτελεστής, 
πρέπει να κερδίσει την αντάμ στο χέρι του και στη δεύτερη λεβέ να κάνει 
την εμπάς καρό. Από το αποτέλεσμα αυτής της εμπάς θα εξαρτηθεί ο 
τρόπος που θα παίξει τα ατού. 
Στην περίπτωση του διαγράμματος ο ^Κ βρίσκεται στη θέση του, οπότε 
θα παίξει τα ατού με ασφάλεια, δηλαδή πρώτα τον #Κ και μετά, επιστρέ-
φοντας στο χέρι του, μικρή πίκα στο #J. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα χάσει 
πάνω από μία λεβέ στα ατού, ακόμα και αν αυτά είναι μοιρασμένα 4-1. 
Στην περίπτωση που η εμπάς καρό χάσει, τότε ο εκτελεστής πρέπει να 
παίξει τα ατού για να μη δώσει καμία λεβέ. Ο ενδεδειγμένος τρόπος είναι 
να ανέβει στο χέρι του και να παίξει μικρό ατού προς τον Βαλέ. Έτσι θα 
πραγματοποιήσει το σλεμ σε κάθε περίπτωση που τα ατού είναι μοιρα-
σμένα 3-2 με την Ντάμα στη Δύση, όπως και στην περίπτωση που η Δύση 
έχει την #Q ξερή. Το να παίξει πρώτα τον Άσο ατού είναι λάθος, γιατί 
αν η #Q είναι ξερή θα αναγκαστεί, σε κάθε περίπτωση, να δώσει λεβέ 
από ατού. 

Nότος Δύση Βορράς Ανατολή

1# πάσο 2^ πάσο
3XA πάσο 6# πάσο
όλοι πάσο

Ομάδες. Όλοι στην πρώτη  
Μοίρασε ο Νότος

# KQ7
$ K6
^ J954
& AKJ5

# J92
$ AQ943
^ KQ32
& 3

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 108
$ J108752
^ 108
& Q64

# A6543
$ –
^ A76
& 109872 Αντάμ: &3

Αντάμ: $10

Εξασκηθείτε στην εκτέλεση
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# KJ3
$ QJ7
^ AQ75
& K108

# 5
$ 109842
^ K62
& J754

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# Q1086
$ 53
^ J1094
& 632

# A9742
$ AK6
^ 83
& AQ9

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 ■

Λύση 
προηγούμενου
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Περιφέρεια

Πρόγραµµα Σωµατείων ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 - ΜΑΪΟΣ 2011

Αττική

Αγωνιστικό πρόγραµµαΑγωνιστικό πρόγραµµα

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)

4-6 Παν. Πρωτ. Ζευγών (τελικός)

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

18-20 ΟΑΜ

25-27 Παν. Πρωτ. Ομάδων 
(προκριματικός)

Α
πρ

ίλ
ιο

ς
Α

πρ
ίλ

ιο
ς

Μ
ά

ρ
τι

ο
ς

Μ
ά

ρ
τι

ο
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

Ομάδες 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

1-3
31/3 
3&4/4

Παν. Περιφ. Πρωτ. Αττικής

Rodos Cup
8-10 Παν. Πρωτ. Νέων ΟΑΜΠΕΙ / ΑΣΑΕ
15-17 Παν. Πρωτ.  Ζευγών Swiss
22-24 (24/4 Πάσχα)




