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A 
γαπητοί φίλοι, το γεγονός ότι  απευθύνομαι σε σας απ' αυτήν 
εδώ τη σελίδα, είναι απόδειξη της εμπιστοσύνης που έδειξαν 

προς το πρόσωπό μου, τόσο οι εκπρόσωποι των σωματείων με την 
ψήφο τους, στις εκλογές της Γενικής Συνέλευσης του Οκτωβρίου, 
όσο και οι συνάδελφοί μου στο ΔΣ της ΕΟΜ που επίσης  εκλέχθη-
καν. Θεωρώ τιμή μου να υπηρετώ την ΕΟΜ από τη θέση του  Προ-
έδρου του ΔΣ και θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας το όραμά μου:
Όλοι ξέρουν τι είναι το Μπριτζ κι ας μη γνωρίζουν να παίζουν.
Πολιτικός και αθλητικός, έντυπος και ηλεκτρονικός τύπος δημοσι-
εύουν άρθρα, ρεπορτάζ και αποτελέσματα των αγώνων μας.
Το Μπριτζ στα ελληνικά σχολεία είναι μάθημα επιλογής.
Κάθε πρωτεύουσα νομού και κάθε μεγάλη πόλη έχει Όμιλο Μπριτζ.
Οι Εθνικές μας ομάδες Γυναικών, Όπεν και Νέων αποκτούν αναγνω-
ρισιμότητα στο ελληνικό αλλά και το ξένο κοινό.
Η κοινωνική προσφορά του μπριτζ και η συμμετοχή του στον αθλη-
τικό τουρισμό αναγνωρίζεται από την ελληνική Πολιτεία.
Οι διαιτητές και οι εκπαιδευτές του μπριτζ απαρτίζουν έναν περιζή-
τητο επαγγελματικό κλάδο εντός και εκτός χώρου.
Τα μέλη της ΕΟΜ αυξάνονται κάθε χρόνο κατά 30% τουλάχιστον
Η εσωτερική οργάνωση και λειτουργία της ΕΟΜ και των μελών της 
αποτελεί πρότυπο αθλητικής Ομοσπονδίας. 
Οι σχέσεις της ΕΟΜ αλλά και των Σωματείων της  με σταθερούς μι-
κρούς και μεγάλους χορηγούς, λάτρεις του αθλήματος, καθιστούν 
την ΕΟΜ και τα μέλη της οικονομικά ευκατάστατους και ασφαλείς.
Μην αμφιβάλλετε καθόλου ότι για όλα τα παραπάνω έχουν ήδη 
μπει τα θεμέλια, μέσα  από το έργο τόσων και τόσων ανθρώπων, 
στον χώρο που όλοι γνωρίζουμε και αγαπάμε. Υποχρέωση και ευ-
θύνη δική μας, ως νέο ΔΣ, να αρχίσουμε να χτίζουμε το οικοδόμη-
μα, με λιγότερα λόγια και πολλή δράση. Κι ας κάνουμε λάθη.
Ζητώ λοιπόν απ' όλους σας να βοηθήσετε στο έργο μας, κυρίως 
φωτίζοντας όλα τα θετικά χαρακτηριστικά του αγαπημένου μας 
παιχνιδιού και διαδίδοντάς το σε κάθε ευκαιρία.
Το προσωπικό της ΕΟΜ μπορεί να σας δώσει όλα τα εφόδια που θα 
χρειαστείτε.
Οι προτάσεις σας και οι παρατηρήσεις σας, που έχουν στόχο το συ-
νολικό όφελος και είναι  προσανατολισμένες στο να διορθώσουν 
και όχι απλά να κρίνουν, να είστε σίγουροι ότι θα ληφθούν υπ' όψιν. 
Πιστεύω ακράδαντα σε όλους μας και σε αυτό που, ΜΑΖΙ, μπορού-
με να δημιουργήσουμε.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Αλέξανδρος Αθανασιάδης

Πρόεδρος της ΕΟΜ

Το γράμμα
του προέδρου
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Ο κόσμος του ΜΠΡΙΤΖ Επιμελείται ο Άσσος Πίκα

Μετά τις αρχαιρεσίες που έγιναν κατά τη Γε-
νική Συνέλευση των Σωματείων – Μελών της 
13ης Οκτωβρίου 2012 και την πρώτη συνε-

δρίαση των εκλεγμένων μελών, το Διοικητικό Συμ-
βούλιο της ΕΟΜ συγκροτήθηκε σε Σώμα με την ακό-
λουθη σύνθεση:
Πρόεδρος: Αλέξανδρος Αθανασιάδης
Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Κανναβός
Γεν. Γραμματέας: Παναγιώτης Μαρσώνης

Ταμίας: Αναστάσιος Φράγκος
Ειδικός Γραμματέας: Νικόλαος Δελημπαλταδάκης
Μέλη: Χρυσούλα Βάθη
           Λάζαρος Καραγιαννόπουλος
 Αναπληρωματικά Μέλη: 
1. Σταύρος Μπομπολάκης
2. Νικόλαος Καβαντούρης
3. Αγγελική Πολίτου

3
Aγωνιστικά... και άλλα

Η νέα σύνθεση του Πειθαρχι-
κού Συμβουλίου της ΕΟΜ, που 
επίσης εκλέχτηκε στις αρχαιρεσί-
ες της 13ης Οκτωβρίου 2012, εί-
ναι η εξής:

Πρόεδρος: Αναστασία Κοτρω-
νάρου

Μέλη:  Παναγιώτα Σταματελά-
του, Μυροφόρα Ραφαηλίδου

Αναπληρωματικά Μέλη: 1. Σπύ-
ρος Τζάννες 2. Βασίλειος Κούσης

Το υπό ίδρυση σωματείο Με-
λίσσια Αθλητική Ένωση πήρε την 
έγκριση του Πρωτοδικείου και 
αναμένεται να ενταχθεί και τυπικά 
στη δύναμη της Ελληνικής Ομο-
σπονδίας Μπριτζ. 

3

3

Το τελευταίο δίμηνο είχαμε 
τρία Σωματεία που μεταστεγάστη-
καν σε νέα, καλύτερα και πιο λει-
τουργικά εντευκτήρια: 

Στην Αττική ο ΟΑΜ Πειραιά με-
ταφέρθηκε στις εξαιρετικές εγκα-
ταστάσεις του Π.Ο.Ι.Α.Θ (Πανελλή-
νιος Όμιλος Ιστιοπλοΐας Ανοιχτής 
Θαλάσσης) στην ακτή Δηλαβέρη 3, 
απέναντι από το Δελφινάριο, στον 
Πειραιά. 

Στην Περιφέρεια ο ΣΛΑΜ Μυ-
τιλήνης μεταστεγάστηκε σε νέα 
εντευκτήρια στη Βαρειά Μυτιλή-
νης.

O ΠOAM στην Πάτρα μεταφέρ-
θηκε στην Aκτή Δυμαίων, στο Kε-
ντρικό κτίριο του Nέου Λιμένα.

Είναι σχεδόν σίγουρο ότι μέχρι 
το τέλος του έτους νέα και μεγαλύ-
τερα εντευκτήρια, σε μικρή από-
σταση από τα ήδη υπάρχοντα, θα 
αποκτήσει και ο ΟΠΑ Φιλοθέης.

Όσοι αθλητές δεν παρέλαβαν 
τα έπαθλά τους κατά την απονο-
μή που έγινε στους Διασυλλογι-
κούς Αγώνες 2012, μπορούν να 
τα παραλάβουν από τα γραφεία 
της ΕΟΜ μέχρι τις 31 Δεκεμβρί-
ου 2012.

Αγώνες των ετών 2010 και 
2011 των οποίων δεν παραλή-

φθηκαν όλα τα έπαθλα:
2010: Κύπελλο Ελλάδος και 

Π.Π. Κατηγοριών 2010.
2011: Π.Π. Seniors, Π.Π. Γυναι-

κών, Π.Π. Ανδρών, Π.Π. Αττικής, 
Π.Π. Swiss ζευγών, Π.Π. Ζευγών, 
Π.Π. Κατηγοριών, Κύπελλο Ελλά-
δος, Π.Π. Μικτών Ομάδων, Π.Π. 
Ομάδων.

 
Ξεκίνησαν τα μαθήμα-

τα σε νέους αθλητές σε 
όλη την Ελλάδα. 

Εκτός από τα σωματεία 
που ανήκουν στη δύναμη της 
ΕΟΜ μαθήματα γίνονται επί-

σης στα εξής μέρη: Θρακο-
μακεδόνες, Χαϊδάρι – Δαφνί, 
Αγία Παρασκευή, Βριλήσσια, 
Πόρτο Ράφτη, Λευκάδα και 
Άγιο Νικόλαο Κρήτης. 

3

3

3
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Ο κόσμος του ΜΠΡΙΤΖ

Μια από τις εκλεκτότερες παρουσίες στο χώρο μας, 
σαν άνθρωπος και μπριτζέρ, διακεκριμένη για το ήθος 
και την ευπρέπειά της, η Ελένη Πουρνάρα, πρώην μέ-
λος, επί πολλά χρόνια, της εθνικής ομάδας Γυναικών, 
απεβίωσε αιφνίδια. (φωτο)

***
O A.O.M.B. έχασε ένα απο τα αρχαιότερα και σταθε-

ρά παρόντα μέλη του. H πολύ αγαπητή σε όλους Λίνα 
Μιχαλοπούλου, που μαζί με τον συζυγό της Ανδρέα Μι-
χαλόπουλο υπήρξαν ιδρυτικά μέλη του ομίλου έφυγε, 
έπειτα απο σύντομη ασθένεια, για το μεγάλο ταξίδι. 

 
***

Αιφνίδια ήταν απώλεια του προέδρου του ΟΑΜ Κα-
λαμάτας ιατρού Χρήστου Καπερνόπουλου σε τροχαίο 
(παρασύρθηκε από μηχανάκι ενώ διάβαινε τον δρόμο).

Ήταν 63 χρονών, ιατρός Παθολόγος, μέλος του ομί-
λου Καλαμάτας από το 1992. Ήταν η ψυχή του ομίλου  
και από τα πιο αγαπητά πρόσωπα. Πάντα με το χαμόγε-
λο, ποτέ δεν χαλούσε χατίρι. 

***
Τα μέλη του Δ.Σ. και οι συντάκτες του περιοδικού 

εκφράζουν τα βαθιά και ειλικρινή τους συλλυπητήρια 
στους συγγενείς και φίλους των εκλιπόντων.  

ΔΙΕΘΝΗ ΝΕΑ

Το 11ο Ευρωπαϊκό Κύπελλο διοργα-
νώθηκε φέτος στο Ισραήλ, κατά το διά-
στημα 15-18 Νοεμβρίου, στο πανέμορφο 
θέρετρο Eliat στις ακτές της Ερυθράς θά-
λασσας.

Αγωνία για την νικήτρια χώρα των 
αγώνων δεν υπήρχε, καθώς στον τελικό συναγωνίστη-
καν δύο Ιταλικές ομάδες! Οι υπερασπιστές του τίτλου, 
GS Allegra από το Τορίνο, επικράτησαν της ομάδας των 
6 τίτλων, Angelini από την Ρώμη, ενώ το χάλκινο μετάλ-
λιο κέρδισε η ομάδα Monaco FM, που νίκησε τη Ρωσική 
BC Real στους αγώνες των playoff.

Η νικήτρια ομάδα απαρτιζόταν από τους Antonio 
Sementa, Giorgio Duboin, Agustin Madala, Guido Ferraro 
και Noberto Bocchi. Το αργυρό μετάλλιο απονεμήθηκε 
στους Leonardo Cima, Valerio Giubilo, Lorenzo Lauria, 

Federico Primavera, Alfredo Vercace και Encole Bove 
(npc). To χάλκινο μετάλλιο κέρδισαν οι νικητές του Ευρω-
παϊκού Πρωταθλήματος Fulvio Fantoni, Geir Helgemo, 
Tor Helness, Frank Multon, Claudio Nunes και Pierre 
Zimmermann.

Στη διοργάνωση συμμετείχαν οι εθνικές ομάδες των 
10 πρώτων χωρών της τελικής κατάταξης του Ευρωπα-
ϊκού Πρωταθλήματος του 2012 συν τους κατόχους του 
τίτλου και την ομάδα του Ισραήλ που φιλοξένησε τους 
αγώνες.

3

Aγωνιστικά... και άλλα

Μεγάλες απώλειες

Οι κυπελλούχοι Ευρώπης 
2012

Eλένη Πουρνάρα
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          Διαδίδοντας το.....                    ..  !

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέ-
τος ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας 
που εντείνονται οι ενέργειες διάδο-
σης, καθώς μέσα στον Οκτώβριο 
ξεκινούν τα μαθήματα σε όλα τα 
σωματεία μας.

Από τις 17 Σεπτεμβρίου και για 
έναν ολόκληρο μήνα στους ραδι-
οφωνικούς σταθμούς Μελωδία, 
SKY και ΕΡΑ sport, το διαφημιστικό 
σποτ της ΕΟΜ ενημέρωνε το ελλη-
νικό κοινό για τα μαθήματα μπριτζ. 

Διαφημιστική καταχώρηση επί-
σης δημοσίευε η κυριακάτικη εφη-
μερίδα “Πρώτο Θέμα”.

Συνεντεύξεις αθλητών μας σχε-
τικά με το αγαπημένο μας παιχνίδι, 
δημοσιεύθηκαν σε κλαδικά περιο-
δικά, όπως αυτά του Δικηγορικού 
Συλλόγου Πειραιά και του Ιατρικού 
Συλλόγου Αθηνών.

Η ΕΟΜ κλήθηκε επίσης να πα-
ρουσιάσει το παιχνίδι στο Ζάππειο 
Μέγαρο, κατά τη διάρκεια της έκθε-
σης για την Τρίτη Ηλικία. 

Διαφημιστικό φυλλάδιο με λί-
στα όλων των σωματείων διανεμή-
θηκε  σε περιοχές της Αττικής όπου 
εδρεύουν τα μέλη της ΕΟΜ.

Συμπληρωματικά η ΕΟΜ ενη-
μέρωσε όλους τους αθλητές για 
την έναρξη των μαθημάτων με ειδι-
κό newsletter, το οποίο ο καθένας 

μπορούσε να προωθήσει στους εν-
διαφερόμενους φίλους του.

Σχετική ανακοίνωση έγινε και 
στο facebook από τον λογαριασμό 
της ΕΟΜ. 

Όσοι είχαν δηλώσει ενδιαφέ-
ρον για τα μαθήματα κατά τα τε-
λευταία δυο χρόνια και δεν μπό-
ρεσαν να ξεκινήσουν, ειδοποιήθη-
καν μέσω e-mail, sms ή τηλεφωνι-
κής επικοινωνίας.

Πολλοί αθλητές πήραν την 
πρωτοβουλία και μίλησαν για το 
μπριτζ στους ιστοχώρους που δρα-
στηριοποιούνται. Ιδιαίτερη απήχη-
ση είχε η παρουσίαση του Αλέξαν-
δρου Λασκαράτου στο protagon.
gr. 

Στο site prefadoros.gr έγινε ει-
δική παρουσίαση στο μπριτζ και 
στο πώς αυτό σχετίζεται με την πρέ-
φα, με διαφημιστικό μπάνερ για τα 
μαθήματα αλλά και με συνεχή σύν-
δεση με το site της ΕΟΜ.

Πολλά σωματεία, συμπληρω-
ματικά με την καμπάνια της ΕΟΜ, 
κινήθηκαν διαφημιστικά με κατα-
χωρήσεις σε εφημερίδες τοπικής 
εμβέλειας ή και συνεντεύξεις στα 
τοπικά ΜΜΕ.

Σχετικά βίντεο αναρτήθηκαν 
και στο διαδίκτυο, όπως αυτό του 
ΧΟΜ. Αθλητές μας εκπαιδευτικοί, 
σε συνεργασία με τις διευθύνσεις 
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          Διαδίδοντας το.....                    ..  !
των σχολείων όπου διδάσκουν, ει-
σήγαγαν το μάθημα του μπριτζ στα 
σχολεία τους. Δυο τμήματα στην 
Καλαμάτα, στο 4ο και 5ο ΓΕΛ  και 
ένα στο Αμερικάνικο  Κολέγιο της 
Θεσσαλονίκης. Παραθέτουμε στη 
σελ. 8 σχετική επιστολή του Βασί-
λη Ρουσέα. Τμήματα νέων (12 έως 
17 ετών) αλλά και παιδιών ( 7 έως 
11ετών) μας γεμίζουν ελπίδα και 
στην Αττική. “Προπονητές” οι: Χρι-
στίνα Συρακοπούλου, που έφτια-
ξε ένα εξαιρετικό βίντεο προβολής 
των μαθημάτων για παιδιά, αλλά 
και οι Βασίλης Βιρβιδάκης και Μα-
ριάννα Κορώνη, οι οποίοι με την 
εργασία τους πάνω στο mini bridge  
μπορούν να θεωρηθούν πια “ειδι-
κοί” στους νεαρούς μπριτζέρ... 

Από την φετινή καμπάνια διά-
δοσης, με βάση και τα στατιστικά 
δελτία που ως το τέλος Οκτωβρίου 
έχουν  παραδοθεί στην ΕΟΜ, προ-
έκυψαν ορισμένα σημαντικά στοι-
χεία αλλά και κάποια ελπιδοφόρα 
μηνύματα. Συγκεκριμένα:

1. Πάνω από 600 ενδιαφε-
ρόμενοι εμφανίστηκαν συνολικά 
στα σωματεία όλης της χώρας που 
ξεκίνησαν μαθήματα μέχρι και το 
τέλος Οκτωβρίου

2. Παρότι η οικονομική κρί-
ση έχει σπείρει χωρίς αμφιβολία τον 
φόβο και την ανασφάλεια σε όλους 

μας και τα τηλεφωνήματα των εν-
διαφερομένων για μπριτζ ήταν λι-
γότερα από τις προηγούμενες χρο-
νιές, από τα στατιστικά δελτία, που 
ως τώρα έχουμε καταχωρήσει, φαί-
νεται ότι ο κόσμος που επικοινώνη-
σε για να ξεκινήσει μπριτζ ήταν πε-
ρισσότερο αποφασισμένος να προ-
σφέρει μια διέξοδο στον εαυτό του.

3. Η ανάγκη για περικοπές 
στα διάφορα έξοδα, όπως αυτά 
των μετακινήσεων για την περιο-
χή της Αττικής, βοήθησε στη δημι-
ουργία νέων μονάδων για μαθήμα-
τα μπριτζ, ώστε ο κόσμος να εξυπη-
ρετείται κοντά στον τόπο κατοικίας 
του. Εκτός λοιπόν από τους νέους 
συλλόγους που ιδρύθηκαν, μαθή-
ματα πραγματοποιήθηκαν σε αρκε-
τές ακόμη περιοχές της Αττικής.

4. Ο πανελλαδικός χαρα-
κτήρας της καμπάνιας συνετέλε-
σε ώστε να έρθουν σε επαφή με 
την ΕΟΜ ενδιαφερόμενοι από αρ-
κετές πόλεις της Ελλάδος όπου δεν 
υπάρχει σύλλογος, αναζητώντας 
τον τρόπο να ιδρύσουν εκεί σωμα-
τεία. Από τις σχετικές επαφές έγινε 
φανερό ότι στις πόλεις της Περιφέ-
ρειας αναζητούνται τρόποι που θα 
προσφέρουν στο κοινωνικό σύ-
νολο διεξόδους και ευκαιρίες για 
κοινωνικές συναναστροφές και το 
μπριτζ είναι ιδανικό.

Τι χρειάζεται για να ιδρυθεί 
ένας νέος σύλλογος μπριτζ; 

Νομίζετε ότι θα προχωρήσουμε 
στην παράθεση μιας σειράς βημά-
των που απαιτούνται; Όχι. 

Σαφώς υπάρχει μια διαδικασία 
και κάποια τυπικά, αλλά και ουσι-
αστικά προαπαιτούμενα, όμως η 
απάντηση στο παραπάνω ερώτημα 
είναι μια: Για να ιδρυθεί ένας νέος 
σύλλογος μπριτζ χρειάζεται ΕΝΑΣ 
έστω άνθρωπος, που θα θελήσει 
με πάθος και όραμα να προσφέρει 
στην περιοχή του τα οφέλη ενός 
συλλόγου μπριτζ.

Εκείνο που αναζητά λοιπόν η 
ΕΟΜ είναι οι κατάλληλοι άνθρω-
ποι, και με τη σειρά της φροντίζει 
να τους βοηθά, να τους κατευθύνει 
και να τους εκπαιδεύει όπου τυχόν 
χρειαστεί.

Οι πρώτες επαφές, είτε με πρω-
τοβουλία της ΕΟΜ, είτε από ενδι-
αφερόμενους από τις περιοχές,  
έχουν γίνει με ανθρώπους από Άρ-
γος, Αμοργό, Άμφισσα, Αμφιλοχία, 
Γύθειο, Ερέτρια, Ζάκυνθο, Θήβα, 
Κύμη, Κω, Καβάλα, Κατερίνη, Κο-
μοτηνή, Καστοριά, Κόρινθο, Κε-
φαλλονιά, Κοζάνη, Λέρο,  Λεωνί-
διο, Λασίθι, Ναύπακτο, Ναύπλιο, 
Νεμέα, Νάξο, Ξάνθη, Πρέβεζα, Σα-
ντορίνη, Τρίκαλα, Φολέγανδρο. 

Ελπίζουμε ότι η αγάπη των αν-
θρώπων για το παιχνίδι, αλλά και 
για την κοινωνική προσφορά, θα 
δώσουν καρπούς στις παραπάνω, 
αλλά και σε άλλες περιοχές της χώ-
ρας μας.
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Το ΜΠΡΙΤΖ στα σχολεία μας
του Bασίλη Pουσσέα

O Alfred Sheinwold τον Mάιο του 1976 είπε: 
«Κάθε χρόνο, εκατομμύρια άνθρωποι μαθαίνουν 
να διαχειρίζονται τα συναισθήματα τους παίζοντας 
bridge.Αναμένουν να παίξουν μια δυο φορές το 
μήνα, αντί να παρακολουθούν τηλεόραση ή να πη-
γαίνουν στον κινηματογράφο. Δεν περιμένουν να γί-
νουν πρωταθλητές και στην πραγματικότητα δε θα 
γίνουν. Ο κόσμος μας χρειάζεται και τους ερασιτέ-
χνες. Από την άλλη πλευρά κάθε χρόνο μερικές δε-
κάδες από νέους παίκτες γίνονται επαγγελματίες, θέ-
λοντας να παίζουν bridge κάθε μέρα και νύχτα και 
στην πραγματικότητα κάποιοι από αυτούς το κάνουν. 
Δώστε τους μία τράπουλα, αντιπάλους και ίσως έναν  
διαιτητή και θα μπορέσουν να μετρήσουν τον κόσμο 
που χάσαμε».

Θεωρώ τυχερό τον εαυτό μου που έστω μέσα 
από συγκυρίες κατόρθωσα να γνωρίσω τον μαγικό 
κόσμο του bridge. Αυτός είναι ένας λόγος που απο-
φάσισα να μεταφέρω στο χαρτί μερικές σκέψεις, πλη-
ροφορίες, έχοντας ως βασικό στόχο την εκμάθηση μι-
κρών αλλά χρήσιμων μυστικών για να παίξω με τους 
φίλους μου καλύτερο bridge. Τα παραπάνω είναι 
στοιχεία καταγεγραμμένα, δυστυχώς σε ξένη βιβλιο-
γραφία και ελπίζω να γίνουν έτσι πιο προσιτά σε έλ-
ληνες αναγνώστες.

Πρόσφατα ξεκίνησε μια προσπάθεια να διδάξω 
bridge μέσα στο σχολείο στο πλαίσιο της ερευνητι-
κής εργασίας σε μαθητές της Β' Λυκείου. Το εγχείρη-
μα δεν είναι καθόλου εύκολο μιας και βρισκόμαστε 
στην αρχή της διαδικασίας.

Οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην  ΕΟΜ (Ελ-
ληνική Ομοσπονδία Μπριτζ) για την υλικοτεχνική και 
όχι μόνο στήριξη που μας παρείχε. Αναφέρομαι και 
στον καλό φίλο Γιώργο Αλεξανδρόπουλο που μαζί 
κοπιάζουμε για έναν καλύτερο μπριτζιστικό  κόσμο 
στην πόλη μας. Είναι παράλειψη να μην αναφέρω την 
στήριξη του Ομίλου Αγωνιστικού Μπριτζ Καλαμάτας 
(ΟΑΜΚ), στον οποίο τυγχάνει να είμαι ενεργό μέλος.

Σε συνεργασία λοιπόν με τους μαθητές του 4ου  
και 5ου ΓΕΛ Καλαμάτας θα διαδώσουμε το bridge 
στην πόλη μας και  θα αναπτυχθεί συγγραφική δρα-
στηριότητα με στόχο να προετοιμάσουμε τον μέσο 
παίκτη του bridge να γίνει ακόμη καλύτερος. Ας 
μην ξεχνάμε στο bridge παίζουμε με τα «ίδια χαρ-
τιά», όπως και στις πανελλήνιες διαγωνιζόμαστε με 
τα ίδια θέματα. Κερδισμένος είναι ο καλύτερα προε-
τοιμασμένος.

Στις δύσκολες στιγμές που περνάει ο λαός μας 
στηρίζουμε όλες εκείνες τις προσπάθειες που ενισχύ-
ουν την πνευματική καλλιέργεια ειδικά των νέων μας, 
γιατί η δύναμη είναι το μυαλό και η πίστη μας. Επί-
σης, πιστεύω ότι οφείλουμε να ωθήσουμε τους νέους 
μας ώστε να διοχετεύσουν την ενέργειά τους στη σω-
στή κατεύθυνση. Δεν παραβλέπουμε όμως ότι απευ-
θύνεται σε όλες τις ηλικίες και καθένας μπορεί να παί-
ζει bridge. Βελτιώνει τη συγκέντρωση και τη μνήμη, 
διεγείρει τον εγκέφαλο ενισχύοντας το ανοσοποιη-
τικό σύστημα.  Έχεις τη δυνατότητα να παίξεις σχε-
δόν σε όλο τον κόσμο χωρίς να γνωρίζεις την τοπική 
γλώσσα αφού το bridge αποτελεί έναν διεθνή κώδι-
κα επικοινωνίας. Έτσι το bridge γίνεται μια καλή ευ-
καιρία για να κάνεις νέες παρέες, γνωριμίες και γιατί 
όχι η αφετηρία για όμορφα ταξίδια…
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Από αυτό το τεύχος η Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ, σε συ-
νεργασία με την Κυπριακή Ομοσπονδία Μπριτζ, θα παρουσιάζει 
νέα και ειδήσεις του αθλήματος από την Κύπρο. Οι εκεί συναθλη-
τές μας θα λαμβάνουν το περιοδικό μας μέσω της ΚΟΜ και η σελί-
δα είναι ανοιχτή για όσους επιθυμούν να συμμετέχουν με κείμενα 
ή επιστολές που αφορούν το άθλημά μας στις αδελφές χώρες μας.

Πρωτάθλημα Ζευγών 
l O ετήσιος αγώνας Ζευ-

γών της Κ.Ο. Μπριτζ, που έγινε το 
Σάββατο 24 Νοεμβρίου στον Όμι-
λο Λευκωσίας, σημείωσε ευχάρι-
στες ανατροπές για τον νεοσύστα-
το ΄Ομιλο Ζήνωνα, της Λάρνακας, 
εφόσον το νικητήριο Κύπελλο σή-
κωσαν τα μέλη του Carol Anderson 
και Μπάμπης Μαυρίδης. Δώδε-
κα ζεύγη διαγωνίστηκαν μετά από 
προκριματικούς αγώνες που έγι-
ναν μια εβδομάδα νωρίτερα. Τη 
δεύτερη θέση μοιράστηκαν οι Φί-
λιππος Φράγκος-Φρόσω Τηλλυ-
ρή και Μύριελ Τσακκιστού-Martin 
Annand, από τον Όμιλο Λεμεσού. 
Διαιτητής της Ομοσπονδίας ο Ερ-
ρίκος Λεωνίδου που έκανε εξαιρε-
τική δουλειά.

Αποχαιρετισμός σ'
έναν Πρωταθλητή
l   Με μεγάλη θλίψη η Κυπριακή 

Ομοσπονδία Μπριτζ αναγγέλλει το θά-
νατο του Σώτου Χριστοφίδη, εκλεκτού 
μέλους του Ομίλου Λευκωσίας. Ο Σώ-
τος Χριστοφίδης αντιπροσώπευσε τη 
χώρα του πολλές φορές στο εξωτερικό, 
ως μέλος της Εθνικής Ομάδας. Υπήρ-
ξε  επίσης πολλές φορές Πρωταθλητής 
Κύπρου σε διάφορους αγώνες αλλά και 
δάσκαλος του αθλήματος, που τόσο 
αγαπούσε.  Η απουσία του Σώτου Χρι-
στοφίδη θα είναι αισθητή σε όλη την 
κοινότητα του Μπριτζ στην Κύπρο. Πα-
ρόλα τα προβλήματα υγείας που αντι-
μετώπιζε αγωνιζόταν μέχρι τις τελευ-
ταίες ώρες της ζωής του. Η μνήμη του 
ας είναι αιωνία.

Αγώνας Μπριτζ στη μνήμη του Ρένου Φυντικίδη
l Στην ηλιόλουστη Λεμεσό και σε ευχάριστη ατμόσφαιρα, έγινε 

στον Όμιλο Λεμεσού, στις 10 Νοεμβρίου, ο ετήσιος αγώνας ζευγών, στη μνή-
μη του πρώτου  Προέδρου του Ομίλου Μπριτζ, Λεμεσού, Ρένου Φυντικίδη. 
Μεταξύ είκοσι ζευγαριών  που διαγωνίστηκαν από όλη την Κύπρο, πρώτευ-
σαν οι Φίλιππος Φράγκος - Φρόσω Τυλληρή (Όμιλος Λεμεσού), στη δεύτερη 
θέση οι Κυριάκος Παναγιώτου – Στάλω Μerchi (Όμιλος Λευκάρων και Λευ-
κωσίας) και στη τρίτη θέση Ρένα Λιβέρα – Αλέκα Αστραίου (Όμιλος Λευκω-
σίας). Στους τρεις πρώ-
τους νικητές εδόθησαν 
Κύπελλα και χρηματικό 
έπαθλο. 
οι νικητές (από αριστερά) 
Φρόσω Τηλλυρή-
Φίλιππος Φράγκος, 
Στάλω Μerhi-
Κυριάκος Παναγιώτου, 
Αλέκα Αστραίου-
Ρένα Λιβέρα

Τα πρώτα τρια ζεύγη (από αριστερά) 
Φρόσω Τηλλυρή-Φίλιππος Φράγκος, 
Μπάμπης Μαυρίδης-Carol Anderson, 
Μύριελ Τσακκιστού-Martin Annand 

Οι πρωταθλητές Μπάμπης Μαυρίδης 
και  Carol Anderson
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Το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα 2012 διεξήχθη στις ολυμπιακές εγκατα-
στάσεις της Ξιφασκίας, στο παλαιό αεροδρόμιο του Ελληνικού από 12 έως 
14 Οκτωβρίου 2012. Συμμετείχαν 130 ομάδες από όλη την χώρα, που εί-
ναι αριθμός ρεκόρ. Προηγούμενο ρεκόρ συμμετοχών ήταν το 2007 με 125 
ομάδες ενώ πέρυσι συμμετείχαν 119.

Γράφει ο Iγνάτιος Σουβατζής

Η φετινή δι-
οργάνωση ήταν 
η πιο εντυπωσι-
ακή και πετυχη-

μένη (σχετικά με το μέγεθός της) όλων των εποχών. 
Το θέαμα, στην 7500 τ.μ. αίθουσα, ήταν μεγαλειώδες. 
Όλοι σχεδόν οι αθλητές εκφράστηκαν με τα καλύτε-
ρα λόγια και σίγουρα το τουρνουά αυτό θα μείνει στη 
μνήμη τους για πολλά χρόνια. Η διοργάνωση πάντως 
ήταν από τις πιο δύσκολες και προβληματικές που έχει 
αναλάβει η ΕΟΜ, καθώς ο χώρος των αγώνων ήταν 
σχεδόν εγκαταλελειμμένος και αν πήγαινε κάποιος με-
ρικές μέρες πριν την έναρξη θα αισθανόταν απογοή-
τευση. Όμως χάρη στις προσπάθειες της οργανωτικής 
επιτροπής όλα είχαν παραπάνω από αίσιο τέλος. 

Στον αγωνιστικό τομέα και συγκεκριμένα στην Α' 
Εθνική της ενότητας Open όλα έδειχναν πως για πρώ-
τη φορά στην ιστορία του Ελληνικού Μπριτζ το πρωτά-
θλημα θα έφευγε από την Αθήνα και θα πήγαινε στον 
Λευκό Πύργο για να το πανηγυρίσει ο όμιλος της Θεσ-
σαλονίκης, ΟΑΜΘ.

Ο ΟΑΜΘ και ένα από τα μεγάλα φαβορί, ο Αθηνα-
ϊκός Ο.Μ. (ΑΟΜ) ξεκίνησαν δυναμικά τον αγώνα κερ-
δίζοντας με το ίδιο σκορ 25-5 τον ΑΣΑΕ και την ΠΛΗ 
αντίστοιχα. Το άλλο μεγάλο φαβορί ο όμιλος της Κη-
φισιάς ΟΑΜΚΗ στον πρώτο γύρο είχε bye. 

Στον δεύτερο γύρο ο ΟΑΜΚΗ επικράτησε στο με-
γάλο ντέρμπι του ΑΟΜ με 17-13, ενώ ο ΟΑΜΘ νίκησε 
την ΠΛΗ με 18-12.

Στον τρίτο γύρο ο ΟΑΜΘ εκμεταλλευόμενος το 

bye του Αθηναϊκού Ο.Μ. κέρδισε τον ΟΑΜΚΗ με 20-
10 και απέσπασε στη βαθμολογία 21 Vps από την δεύ-
τερη πλέον ΠΛΗ, έχοντας όμως έναν αγώνα περισσό-
τερο από τους δύο διεκδικητές του τίτλου, ΑΟΜ και 
ΟΑΜΚΗ. 

Στον τέταρτο γύρο ο ΟΑΜΘ συνέχισε το νικητήριο 
σερί του. Αυτή τη φορά ο ΑΟΜ βρέθηκε στο πέρασμα 
του και ηττήθηκε με 21-9. Από αυτόν το γύρο ο ΑΟΜ 
τέθηκε εκτός διεκδίκησης τίτλου αφού βρέθηκε στην 
4η θέση με διαφορά 37Vps από τον πρώτο ΟΑΜΘ. 
Η ΠΛΗ συνέχισε να είναι δεύτερη παρά την ήττα της 
από τον όμιλο της Φιλοθέης, ΟΠΑΦ, ο οποίος βρέθη-
κε στην τρίτη θέση. Ο OAMKH με 36Vps διαφορά από 
τον πρώτο ΟΑΜΘ, αλλά με αγώνα λιγότερο βρισκόταν 
στην τελευταία θέση της βαθμολογίας.

Στον πέμπτο γύρο ο ΟΑΜΘ είχε bye. Ο ΟΠΑΦ έχα-
σε από τον ΟΑΜΚΗ με 19-11 ενώ η ΠΛΗ κέρδισε τον 
ΑΣΑΕ με το ίδιο σκορ. Ο ΟΑΜΘ παρέμενε πρώτος με 
84VPs, δεύτερη η ΠΛΗ με 75VPs και ένα αγώνα περισ-
σότερο, ενώ στην τρίτη θέση ανέβηκε ο ΟΑΜΚΗ έχο-
ντας 21VPs λιγότερα από τον πρώτο.

Ο ΟΑΜΘ με την αβάντα του ενός λιγότερου παι-
χνιδιού από την ΠΛΗ που είχε πλέον bye, αντιμετώ-
πισε την Λέσχη Επιστημόνων που πάλευε για την σω-
τηρία της. Η Λ.Ε. έκανε την έκπληξη και κέρδισε τον 
ΟΑΜΘ με 21-9 ενώ ο ΟΑΜΚΗ κέρδισε τον ΑΣΑΕ με 
20-10 και μείωσε την διαφορά στα 10Vps πριν τον τε-
λευταίο γύρο.

Ο τελευταίος γύρος θα έφερνε αντιμέτωπους 
ΟΑΜΘ - ΟΠΑΦ και ΟΑΜΚΗ – ΠΛΗ. Ο ΟΑΜΘ θα μπο-
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ρούσε να κατακτήσει το πρωτάθλημα ακόμη και με 
ήττα. Ο ΟΑΜΘ έχασε 17-13 από τον ΟΠΑΦ, αλλά ο 
ΟΑΜΚΗ συνέτριψε την ΠΛΗ με 24-6 πέρασε στην πρώ-
τη θέση και κατέκτησε το δεύτερο συνεχόμενο πρω-
τάθλημα και τρίτο στην ιστορία του, αφήνοντας τον 
ΟΑΜΘ δεύτερο. Τρίτος κατετάγη ο ΟΠΑΦ.

Στην Β' Εθνική υποβιβάστηκε ο ΑΣΑΕ. Από την Β' 
Εθνική προβιβάστηκε ο πρωταθλητής ΑΜΙ, (Αγωνιστι-
κό Μπριτζ Ιωαννίνων) και ο όμιλος της Βουλιαγμένης 
ΑΟΜΒ που κατέκτησε την δεύτερη θέση.

Στην Γ' Εθνική το 2013 θα αγωνίζονται οι ΟΑΜΛ 
από την Λάρισα, ΑΟΜΜ από την Μαγνησία και ΟΑΜΡ 
από την Ρόδο, ενώ στην Β' Εθνική προβιβάστηκαν ο 
πρωταθλητής ΟΑΑ (Όμιλος Αντισφαιρίσεως Αθηνών), 
ο Α.Ο.Μ. Χαλκίδας που κατέκτησε την δεύτερη θέση 
και ο όμιλος τον Σερρών ΟΑΜΣ που κατετάγη τρίτος.

Ό,τι δεν κατάφερε ο όμιλος της Θεσσαλονίκης 
ΟΑΜΘ στην ενότητα Όπεν το κατάφερε στην 1-11, κα-
τακτώντας το τέταρτό του πρωτάθλημα, αφήνοντας 
στην δεύτερη θέση τον Αθηναϊκό Ο.Μ. και τρίτη την 
Π.Λ. Ηρακλείου.

Στην Β' Εθνική της 1-11 θα αγωνίζονται το 2013 
οι Ο.Π.Α. Φιλοθέης, Ο.Α.Μ. Ρόδου και ΑΣΑΕ. Στην Α' 
Εθνική της συγκεκριμένης ενότητας προβιβάστηκε ο 
πρωταθλητής από τα Χανιά ΟΑΜΧΝ, ο ΡΟΜ από το 
Ρέθυμνο που κατέκτησε την δεύτερη θέση και ο όμιλος 
της Κηφισιάς ΟΑΜΚΗ που κατετάγη τρίτος.

Στην ενότητα 1-9 ο Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ 
Χανίων (ΟΑΜΧΝ) κέρδισε το πρωτάθλημα. Η ΠΛΗ κα-
τετάγη δεύτερη και τρίτος ο ΟΑΜΚΗ.

Στην Β' Εθνική υποβιβάστηκαν οι ΑΟΜΨ και 
ΟΠΑΦ.

Πρωταθλητής της Β' Εθνικής ο Κερκυραϊκός Όμι-
λος Αγωνιστικού Μπριτζ (ΚΟΑΜ). Στην Α' Εθνική τον 
ακολούθησε ο όμιλος της Χαλκίδας ΑΟΜΧ.

Στην Γ' Εθνική υποβιβάστηκε ο Χιώτικος Όμιλος 
Μπριτζ (ΧΟΜ)

Από τη Γ' Εθνική ο πρωταθλητής ΑΟΜΜ και ο 
ΟΑΑ θα αγωνίζονται στην Β' Εθνική το 2013.

Στην ενότητα 1-6 της Α' Εθνικής ο Όμιλος Αγωνι-
στικού Μπριτζ (ΟΑΜ) κατέκτησε το πρώτο του πρωτά-
θλημα. Στην δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα οι ΑΟΜ 
και ΟΑΜΧΝ.

Στην Β' Εθνική υποβιβάστηκαν οι Ο.Α.Μ. Πειραιά 
και ΟΑΜΚΗ. 

Ο πρωταθλητής ΑΟΜΜ της Β' Εθνικής και ο Σύλ-
λογος Αγωνιστικού Μπριτζ Ο Σάμιος (ΣΑΜΟΣ) θα 
αγωνίζονται στην Α' Εθνική.

Στην Γ' Εθνική υποβιβάστηκε ο ΑΟΜΨ.
Ο πρωταθλητής της Γ' Εθνικής από την Θεσσαλο-

νίκη ΛΑΜΘ και ο ΡΟΜ από το Ρέθυμνο που κατέκτη-

σε την δεύτερη θέση θα αγωνίζονται το 2013 στην Β' 
Εθνική κατηγορία.

Στην ειδική κατηγορία των Γυναικών ο ΟΠΑΦ κα-
θάρισε την υπόθεση τίτλου στον πέμπτο γύρο όπου 
βρέθηκε 10Vps μπροστά από τον δεύτερο ΟΑΜΚΗ και 
13Vps από το μεγάλο φαβορί την Λ.Ε. Ο ΟΠΑΦ κατέ-
κτησε τελικά το τρίτο του πρωτάθλημα με 123Vps ένα-
ντι 117Vps της ΛΕ που κατετάγη δεύτερη και 113Vps 
του ΟΑΜΚΗ που κατετάγη τρίτος.

Στην ειδική κατηγορία Seniors o OAMKH βρέθη-
κε στην πρώτη θέση μετά το τέλος του δεύτερου γύ-
ρου και κράτησε την πρωτιά ως το τέλος αφήνοντας 
στην δεύτερη θέση τον επτά φορές πρωταθλητή ΟΑΜ 
με 2,5Vps διαφορά. Τρίτος κατετάγη ο ΟΠΑΦ.

Στην κατηγορία τον Μαθητών πρωταθλητής ο όμι-
λος της Μυτιλήνης ΣΛΑΜ. Την δεύτερη θέση με μόλις 
3Vps διαφορά από τον πρωταθλητή ΣΛΑΜ κατέκτησε 
ο ΟΠΑΦ, ενώ τρίτος κατετάγη ο ΟΑΑ.

Τέλος, στην ειδική κατηγορία Μικτών Ομάδων το 
πρωτάθλημα κρίθηκε κυριολεκτικά στον τελευταίο 
γύρο. Ο ΑΟΜΒ στον έκτο και προτελευταίο γύρο βρι-
σκόταν στην πρώτη θέση με 123Vps έναντι 114Vps 
του ΟΑΜΚΗ. Ο τελευταίος γύρος έφερε αντιμέτωπους 
ΑΟΜΒ και ΟΑΜΚΗ. Ο ΑΟΜΒ είχε την αβάντα των 
9Vps αλλά ο ΟΑΜΚΗ δεν είχε πει την τελευταία του 
λέξη. Ο ΟΑΜΚΗ συνέτριψε τον ΑΟΜΒ με 22-8 και πα-
νηγύρισε το δεύτερο και συνεχόμενο πρωτάθλημα της 
ιστορίας του. Την τρίτη θέση κατέκτησε ο ΑΟΜ.

Όλα τα αποτελέσµατα: 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ  

Α/
Α OPEN 1-11 1-9 1-6 

ΓΥΝΑΙΚΩ
Ν 

SENIOR
S 

ΜΑѲΗΤΩ
Ν ΜΙΚΤΩΝ 

           
  Α'  ΕѲΝΙΚΗ      
             

1 ΟΑΜΚΗ ΟΑΜѲ ΟΑΜΧΝ ΟΑΜ ΟΠΑΦ ΟΑΜΚΗ ΣΛΑΜ ΟΑΜΚΗ 
2 ΟΑΜѲ ΑΟΜ ΠΛΗ ΑΟΜ ΛΕ ΟΑΜ ΟΠΑΦ ΑΟΜΒ 
3 ΟΠΑΦ ΠΛΗ ΟΑΜΚΗ ΟΑΜΧΝ ΟΑΜΚΗ ΟΠΑΦ ΟΑΑ ΑΟΜΒ 
4 ΑΟΜ ΑΟΜΒ ΑΟΜ ΑΟΤ ΑΟΜ ΑΟΜ ΑΟΜ ΑΣΑΕ 
5 ΛΕ ΑΟΤ ΣΑΜΟΣ ΠΛΗ ΑΟΜΒ ΑΟΜΒ ΟΑΜΠΕΙ ΟΠΑΦ 
6 ΠΛΗ ΟΠΑΦ ΟΑΜΠΕΙ ΑΟΜΧ ΑΟΤ ΑΟΜѰ ΑΟΜΣ ΑΟΜѰ 
7 ΑΣΑΕ ΟΑΜΡ ΑΟΜѰ ΟΑΜΠΕΙ ΑΟΜѰ ΑΣΑΕ ΟΠΑΦ ΑΟΤ 
8   ΑΣΑΕ ΟΠΑΦ ΟΑΜΚΗ   ΟΑΑ ΑΟΜ ΟΑΜ 
9             ΑΜΙ ΟΑΜΠΕΙ 
10             ΑΟΜΒ   
11             ΑΟΜѰ   
12             ΣΑΤ   
          
 Β'  ΕѲΝΙΚΗ       
            

1 ΑΜΙ ΟΑΜΧΝ ΚΟΑΜ ΑΟΜΜ      
2 ΑΟΜΒ ΡΟΜ ΑΟΜΧ ΣΑΜΟΣ      
3 ΚΟΑΜ ΟΑΜΚΗ ΑΟΤ ΑΣΑΕ      
4 ΟΑΜ ΚΟΑΜ ΑΟΜΒ ΟΠΑΦ      
5 ΟΑΜΠΕΙ ΟΑΜ ΑΣΝΒ ΑΜΙ      
6 ΟΑΜΛ ΟΑΑ ΟΑΜ ΑΟΜΒ      
7 ΑΟΜΜ ΣΛΑΜ ΧΟΜ ΑΟΜѰ      
8 ΟΑΜΡ ΑΟΜѰ          
9   ΙΟѲ          
10   ΟΑΜΠΕΙ          
11   ΑΟΜΧ          
12   ΚΕ∆Α          
          
 Γ'  ΕѲΝΙΚΗ      
            

1 ΟΑΑ ΑΟΜΜ ΛΑΜѲ      
2 ΑΟΜΧ ΟΑΑ ΡΟΜ      
3 ΟΑΜΣ ΑΣΑΕ ΟΑΜΡ      
4 ΑΟΜѰ ΟΑΜΚ ΣΑΤ      
5 ΛΑΜѲ ΡΟΜ ΚΕ∆Α      
6 ΑΟΤ ΟΑΜΡ ΟΑΑ      
7 ΣΑΜΟΣ ΑΜΙ ΑΣΝΒ      
8 ΟΑΜΧΝ ΣΛΑΜ        
9 ΑΕΠΜΑ ΑΕΠΜΑ        
10 ΣΑΤ ΚΕ∆Α        
11 ΡΟΜ          
12 ΟΑΜΚ 

- 

            

Όλα τα αποτελέσµατα: 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ  

Α/
Α OPEN 1-11 1-9 1-6 

ΓΥΝΑΙΚΩ
Ν 

SENIOR
S 

ΜΑѲΗΤΩ
Ν ΜΙΚΤΩΝ 

           
  Α'  ΕѲΝΙΚΗ      
             

1 ΟΑΜΚΗ ΟΑΜѲ ΟΑΜΧΝ ΟΑΜ ΟΠΑΦ ΟΑΜΚΗ ΣΛΑΜ ΟΑΜΚΗ 
2 ΟΑΜѲ ΑΟΜ ΠΛΗ ΑΟΜ ΛΕ ΟΑΜ ΟΠΑΦ ΑΟΜΒ 
3 ΟΠΑΦ ΠΛΗ ΟΑΜΚΗ ΟΑΜΧΝ ΟΑΜΚΗ ΟΠΑΦ ΟΑΑ ΑΟΜΒ 
4 ΑΟΜ ΑΟΜΒ ΑΟΜ ΑΟΤ ΑΟΜ ΑΟΜ ΑΟΜ ΑΣΑΕ 
5 ΛΕ ΑΟΤ ΣΑΜΟΣ ΠΛΗ ΑΟΜΒ ΑΟΜΒ ΟΑΜΠΕΙ ΟΠΑΦ 
6 ΠΛΗ ΟΠΑΦ ΟΑΜΠΕΙ ΑΟΜΧ ΑΟΤ ΑΟΜѰ ΑΟΜΣ ΑΟΜѰ 
7 ΑΣΑΕ ΟΑΜΡ ΑΟΜѰ ΟΑΜΠΕΙ ΑΟΜѰ ΑΣΑΕ ΟΠΑΦ ΑΟΤ 
8   ΑΣΑΕ ΟΠΑΦ ΟΑΜΚΗ   ΟΑΑ ΑΟΜ ΟΑΜ 
9             ΑΜΙ ΟΑΜΠΕΙ 
10             ΑΟΜΒ   
11             ΑΟΜѰ   
12             ΣΑΤ   
          
 Β'  ΕѲΝΙΚΗ      
            

1 ΑΜΙ ΟΑΜΧΝ ΚΟΑΜ ΑΟΜΜ      
2 ΑΟΜΒ ΡΟΜ ΑΟΜΧ ΣΑΜΟΣ      
3 ΚΟΑΜ ΟΑΜΚΗ ΑΟΤ ΑΣΑΕ      
4 ΟΑΜ ΚΟΑΜ ΑΟΜΒ ΟΠΑΦ      
5 ΟΑΜΠΕΙ ΟΑΜ ΑΣΝΒ ΑΜΙ      
6 ΟΑΜΛ ΟΑΑ ΟΑΜ ΑΟΜΒ      
7 ΑΟΜΜ ΣΛΑΜ ΧΟΜ ΑΟΜѰ      
8 ΟΑΜΡ ΑΟΜѰ          
9   ΙΟѲ          
10   ΟΑΜΠΕΙ          
11   ΑΟΜΧ          
12   ΚΕ∆Α          
          
 Γ'  ΕѲΝΙΚΗ       
            

1 ΟΑΑ ΑΟΜΜ ΛΑΜѲ      
2 ΑΟΜΧ ΟΑΑ ΡΟΜ      
3 ΟΑΜΣ ΑΣΑΕ ΟΑΜΡ      
4 ΑΟΜѰ ΟΑΜΚ ΣΑΤ      
5 ΛΑΜѲ ΡΟΜ ΚΕ∆Α      
6 ΑΟΤ ΟΑΜΡ ΟΑΑ      
7 ΣΑΜΟΣ ΑΜΙ ΑΣΝΒ      
8 ΟΑΜΧΝ ΣΛΑΜ        
9 ΑΕΠΜΑ ΑΕΠΜΑ        
10 ΣΑΤ ΚΕ∆Α        
11 ΡΟΜ          
12 ΟΑΜΚ 

- 
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Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

Το Πανελλήνιο πρωτάθλη-
μα Γυναικών έγινε φέτος το τρι-
ήμερο 5-7 Οκτωβρίου,   με  συ-
νολική συμμετοχή σε δυο κα-
τηγορίες 46 ζευγών. Τις ίδιες 
ημερομηνίες διοργανώθηκε για 
δεύτερη χρονιά και το αντίστοι-
χο πρωτάθλημα των Ανδρών, 
με πολύ περισσότερες συμμε-
τοχές από πέρσι.

Στο πρωτάθλημα Γυναικών 
στα εντευκτήρια του Αθλητι-
κού Ομίλου Μπριτζ Ψυχικού 
αγωνίστηκαν στη μεγάλη κατη-
γορία 23 ζεύγη, πολλά από τα 
οποία ήταν νέοι συνδυασμοί. 

Οι Δαιμονάκου Χ – Γεωργί-
ου Α νίκησαν την πρώτη μέρα 
με 61,61 και έμειναν επικεφα-
λής και στο διήμερο, παρά την 
νίκη των Γκούμα Ν – Τσιπού-
ρη Α το Σάββατο με 60,54. Την 
τρίτη μέρα κέρδισαν οι Ραφτο-
πούλου Ε – Γεωργοπούλου Τ κι 
έτσι η τελική κατάταξη για τα 6 
πρώτα ζεύγη ήταν:

Στην κατηγορία 1-9, στον 
Αγωνιστικό Όμιλο Μπριτζ Κη-
φισιάς αγωνίστηκαν επίσης 23 
ζεύγη. Οι Πάχνη Ν - Αγγελο-
πούλου Μ κέρδισαν την πρώ-
τη ημερίδα με 66,46. Οι Ζήβα 
Α – Καλλά Α ήταν οι νικήτρι-
ες του Σαββάτου με 68,93. Την 
τρίτη μέρα νικήτριες ήταν οι Φε-
ρεντίνου Ε – Βαλτζή Β με 63,16 
και έτσι η τελική εξάδα νικητών 
ήταν η παρακάτω:

1-16

1 
 Δαιμονάκου Χ – 
Γεωργίου Α

57,19

2 
Μαμιδάκη Λ- 
Βενετάκη Α

56,38

3 
Καραμανλή Α - 
Βελαΐτη Π

54,94

4 
Σκορδαλίδη Κ – 
Δόλκα Χ

54,50

5 
Νέστορα Θ – 
Μούλιου Τ

54,31

6 
Καρατζά Ε. - 
Παπυράκη Μ

53,31

1-9

1 Ζήβα Α – Καλλά Α 61,73

2 
Πάχνη Ν - 
Αγγελοπούλου Μ

58,23

3 
Μαυρομάτη Μ – 
Παντελή Κ

56,95

4 
Φερεντίνου Ε – 
Βαλτζή Β

55,79

5 
Νεράτζη Α – 
Σμαραγδή Ο

55,75

6 
Ρήτα Α – 
Μητρογιάννη Π

54,26

1ες στην κατηγορία 1-16:
Δαιμονάκου X                                   Γεωργίου A

1ες στην κατηγορία 1-9:  Zήβα A -  Kαλλά A 
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Γυναικών - Aνδρών
Στην κατηγορία 1-16 του πρω-
ταθλήματος Ανδρών, στον 
Αθηναϊκό Όμιλο Μπριτζ, συμ-
μετείχαν 31 ζεύγη. Το ζεύγος 
Μόραλης Κ – Σοφιός Μ προ-
ηγήθηκε την πρώτη μέρα με 
65,21, τη δεύτερη ημέρα κέρδι-
σαν οι Ζώτος Λ – Σαπουνάκης 
Α με 62,15 και ήταν πρώτοι και 
στο διήμερο. Την τρίτη μέρα οι 
Γαβριήλογλου Α – Χατζόπου-
λος Χ έκαναν ένα εντυπωσιακό 
66,27 και διαμόρφωσαν την τε-
λική εξάδα ως εξής:

Τέλος, στην κατηγορία 1-9 
του πρωταθλήματος Ανδρών, 
επίσης στον ΟΑΜΚΗ, 
συμμετείχαν 23 ζεύγη. Εδώ 
οι τελικοί νικητές, Κόντος Δ – 
Μπουρλέτσικας Α, κέρδισαν 
τις δυο πρώτες ημερίδες με 
64,21 και 63,11 αντίστοιχα 
και με το 52,68 της τρίτης 
μέρας μπόρεσαν και πήραν το 
πρωτάθλημα τερματίζοντας 
με 59,79. Την τρίτη ημερίδα 
κέρδισαν οι Δρασσάς Α – 
Καράγιωργας Π με 60,00 . 

Τα 6 πρώτα ζεύγη ήταν:

1-16

1 
Σκουλαρίκης Φ - 
Φίλιος Α

58,68

2 
Γαρουφαλής ΣΜ – 
Γιαννούλης Γ

57,70

3 
Λιόσης Γ – 
Βιρβιδάκης Β

57,35

4 
Ζώτος Λ – 
Σαπουνάκης Α

56,03

5 
Παπαπέτρος Γ – 
Πουρνάρας Α

55,74

6 
Γαβρίηλογλου Α – 
Χατζόπουλος Χ

54,67

1-9

1 
Κόντος Δ – 
Μπουρλέτσικας Α

59,79

2 
Παγώνης Κ – 
Μενεκλής Α

58,72

3 
Καπράλος Σ – 
Καραδήμος Θ

56,38

4 Τούλης Ι – Δώσσας Γ 56,20

5 
Ωρολογάς Μ – 
Λεβέντης Ι

54,60

6 
Καράγιωργας Π – 
Δρασσάς Α

53,24

1οι στην κατηγορία 1-16: Φίλιος A - Σκουλαρίκης Φ

1οι στην κατηγορία 1-9:  
Kόντος Δ (επάνω)  - 

Mπουρλέτσικας A (κάτω) 



14

          Kεντρ. Eλλάδος
Xαλκίδα

Περιφερειακό
Πρωτάθλημα

Το τριήμερο 14-16 Σεπτεμβρίου 2012 διεξήχθη στη Χαλ-
κίδα το Περιφερειακό Πρωτάθλημα Κεντρικής Ελλάδας.

Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε στη Λέσχη Αξιωματικών 
Φρουράς Χαλκίδας με τη βοήθεια του Διοικητή της Λέσχης  
Αξιωματικών και του προσωπικού της Σχολής Πεζικού.

Η συμμετοχή των αθλητών ξεπέρασε κάθε προσδοκία 
μια και ο αριθμός τους ήταν πάνω από 150.

Οι συνθήκες διεξαγωγής ήταν άψογες με την αμέριστη 
συμβολή όλων των παραγόντων από τους διαιτητές , διορ-
γανωτές , προσωπικό τεχνικής υποστήριξης έως και την κα-
λοκαιρία που επικράτησε.

Οι παίκτες ευχαριστήθηκαν τον αγώνα χωρίς προβλή-
ματα και απόλαυσαν τη διαμονή τους στην πόλη της Χαλ-
κίδας κυρίως αυτοί που έμειναν μία έως δύο ημέρες εκεί.

Οι 6 πρώτοι νικητές σε κάθε κατηγορία ήσαν:

1-16

1 
Κουκουσέλης Α - 
Κοντομήτρος Κ

61,48

2 
Κανναβός Π - 
Λαδόπουλος Λ

59,90

3 
Χατζηδάκης Ε - 
Κούμενος Ι

59,34

4 
Ρούσσος Γ - 
Μαμιδάκη Λ

58,91

5 
Βρούστης Β - 
Καραμανλής Φ

57,91

6 
Παπακυριακόπουλος Γ 
- Δελημπαλταδάκης Ν

57,18

1-9

1 
Καπράλος Σ - 
Βαρδινογιάννη Α

57,68

2 
Αντωνίου Γκβαραμάτζε 
Μ - Πνευματικός Σ

56,45

3 Ρομποτή Κ - Παντελή Κ 56,15

4 
Οικονόμου Ευ - 
Μπουρλέτσικας Α

54,66

5 
Σπηλιόπουλος Ζ - 
Σίμου Ε

52,96

6 
Κεράτσας Κ - 
Παναγιώτου Κ

51,76

1-6

1 
Βασιλακόπουλος 
Λιάμης ΙΕ - 
Ρουσοπούλου Α

66,20

2 Μήλα Ν - Καππάτου Τ 56,30

3 Χατζιώτη Α - Ρήτα Α 54,27

4 
Ράπτης Π - 
Σκλάβος Κω

51,97

5 Σίψης Γ - Χατζηγούλα Χ 51,88

6 
Κούγιας Μ - 
Γκουργκούνη Μ

49,69

Ζ Ε Υ Γ Η

Κουκουσέλης Α - 
Κοντομήτρος Κ 
οι μεγάλοι νικητές 
των ζευγών Όπεν
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1-16

1 

Μαρσώνης Π
Μούλιου Τ
Σάλεμ Ν
Σοφιός Μ
Νέστορα Θ

108,00

2 

Καζάνας Γ
Μπαλωμένος Ι
Γκικάκης Π
Μάντης Α

103,00

3 

Αργυρού Δ
Ραφτοπούλου Ε
Μωυσίδης Α
Νίκα Β

98,00

1-9

1 

Βενεκά Ε
Μπουρλέτσικας Α
Καράγιωργας Π
Κοτσώνη Α

127,00

2 

Παναγιώτου Κ
Γνωστόπουλος Ι
Κεράτσας Κ
Ζησιμόπουλος Δ

102,00

3 

Κουκουζά Β
Πνευματικός Σ
Αντωνίου 
Γκβαραμάτζε Μ
Καιμακούδης Γ
παπαδόπουλος ΠΕ

91,00

O M A Δ E Σ Οι Καπράλος Σ - Βαρδινογιάννη Α (αριστερή φωτό) 1οι στην 1-9, 
ακολουθούμενοι από τους 

Αντωνίου Γκβαραμάτζε Μ - Πνευματικός Σ (δεξια φωτό)

Οι Βασιλακόπουλος Λιάμης ΙΕ - Ρουσοπούλου Α 
1οι  στα ζεύγη στις κατηγορίες 1-6

Περήφανοι οι Χαλκιδαίοι για την δεύτερη θέση της ομάδας 
Καζάνας Γ, Μπαλωμένος Ι, Γκικάκης Π, Μάντης Α 

στην Όπεν, μια που οι τρεις παίκτες ανήκουν στον ΑΟΜΧ.
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Οι παρακάτω ενδιαφέρουσες 
διανομές είναι από πραγματι-
κούς αγώνες: 

A. Κλείσιμο του 
αμυνόμενου (end play) 

Συμβόλαιο 6ΧΑ.
Αντάμ ο #J.

Πλάνο: Ο εκτελεστής έχει 12 
λεβέ εφόσον  τα σπαθιά δεν στέ-
κουν μοιρασμένα στους αντίπα-
λους 5-1 που όμως είναι η περί-
πτωση στη διανομή αυτή. 

Εκτέλεση:
1. Κερδίζει ο εκτελεστής με 

τον #Α.
2. Παίζει &Κ και &Q και βλέ-

πει τα κακά μαντάτα.

3. Παίζει #Q και #Κ
4. Συνεχίζει με ^Α, ^Κ και ^Q
5. Τραβάει &Α και &J
6. Δίνει, τέλος, χέρι στην Ανα-

τολή με σπαθί. Πιάνει αυτή με το 
&10 και παραδίνεται, αναγκα-
σμένη να παίξει κούπα στο AQ 
του μορ.

Ο τρόπος αυτός εκτέλεσης 
υπερέχει από την εμπάς κού-
πα γιατί αν η Ανατολή δεν έχει 
4φυλλο καρό ή πίκα θα έχει μεί-
νει στο τέλος με 2 κούπες, ακό-
μα και αν δεν έχει τον $Κ. 

Β. Παιγνίδι ασφαλείας 
(safety play)

Η αγορά:

Αντάμ από τη Δύση ο ^Α.
1. Η Δύση κερδίζει την αντάμ 

και συνεχίζει με καρό.
2. Κερδίζει η Ανατολή με τον 

^Κ. 
3. Στη συνέχεια η ^Q από την 

Ανατολή, o ^J από το Νότο, η 
Δύση κόβει με το #7, αλλά ο 
εκτελεστής αποφασίζει να μην 
πανωκόψει με το #10 στον Βορ-
ρά, αλλά να διώξει σπαθί εξα-
σφαλίζοντας το συμβόλαιό του.

Με την τεχνική αυτή, χανόμε-
νη πάνω σε χανόμενη (looser on 
looser) ο εκτελεστής προστατεύ-
εται από μια κατανομή των ατού 
σαν του διαγράμματος. Εάν ο 
εκτελεστής σιρκουπάρει το #7 
της Δύσης με το #10 ή τη #Q 
η Ανατολή θα εξασφαλίσει μια 
λεβέ στα ατού. 

Τεχνικές σε αγώνες 
ζευγών

του Nίκου Kαζιλάρη

N Δ  B A
1# πάσο 2# πάσο 
3& πάσο 4# όλοι
   πάσο

#  KQx
$ AQxxx
^ J10x
& Kx

#  Axx
$ xx
^ AKQ
& AQJxx

Β
Δ    Α

Ν

#  xx
$ KJxx
^ xx
& 10xxxx

#  J10xxx
$ 109
^ xxxxx
& x

#  Q10xx
$ Kxxx
^ xx
& Kxx

#  AJxxx
$ Ax
^ Jxx
& Axx

Β
Δ    Α

Ν

#  K98
$ x
^ KQ10987
& Q10x

#  7
$ QJxxxx
^ Ax
& xxxx
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Μετρήματα, το Α και το Ω της 
άμυνας.

Σε αγώνα ζευγών, καθισμέ-
νος στη Δ και μετά από άνοιγμα 
του Νότου με 1& παρεμβάλλε-
σαι με 1# για να δεις τον Βορ-
ρά να προτείνει με 2ΧΑ και τον 
Νότο να βάζει τη μανς στα 3XA.

Ο σύντροφος επιτίθεται πει-
θήνια με το #4 και κατεβαίνει ο 
μόρτος: 

Σκεπάζεις τον #J με την Q σου 
για τον Α του Βορρά που εμπα-
σάρει την $Q του συντρόφου 
(παίζοντας τον Βαλέ από το 
χέρι του) και παίζει και τέταρτο 
γύρο κούπα για το $8 του μόρ-
του στο οποίο ο σύντροφος δί-
νει το &2. Εσύ ξόφλησες το #2 
και τώρα το &3. Ο εκτελεστής 
παίζει τώρα πίκα για τον #K 
σου. Ο σύντροφος ακολουθεί 
με το #3. Stop and count.  Στά-
σου και μέτρησε, λέει η βιβλιο-
γραφία.

Ο εκτελεστής έδειξε 4-4 στα 
μαζέρ και οι αντίπαλοι δεν βρή-
καν το φιτ τους στις κούπες. Αν 
οι 4♥ βγαίνουν, με κανένα τρό-
πο δεν πρέπει να σου βγάλουν 
+1 (430 αντί για 420).

Ο εκτελεστής έχει 5 πόντους 
στα μαζέρ και μάλλον τον &Κ 
και τον ^Κ ή ^Α για να δικαι-
ολογείται η αγορά του. Αν έχει 
τον ^Α είσαι σφαγμένος και μη 
σκέπτεσαι. Τι γίνεται όμως αν 
έχει τον ^Κ; Αν είναι 2φυλλος 
τρέχουμε 4 από καρό για το μία 

μέσα. Τι είναι αυτό το &2 που 
ξόφλησε ο σύντροφος; Ασφα-
λώς δεν είναι «θέλω» με &AQ 
στο μόρτο και ασφαλώς δεν σε 
παίζει για το &Κ ώστε να  προ-
σπαθεί να ξεγελάσει τον εκτε-
λεστή. Σε μια τέτοια περίπτω-
ση, όπως το βλέπει η Α,  ο Β για 
να δικαιολογεί  τους πόντους 
της αγοράς του  χωρίς τον &Κ 
θα πρέπει να κρατάει ^ΚQ ή 
^ΚQ και &J και ασφαλώς δεν 
θα έπαιζε πίκα αλλά κάποιο μι-
νέρ νωρίτερα.

   Συμπέρασμα, ο σύντροφος 
δίνει μέτρημα, ζυγά, και όχι βέ-
βαια από 2φυλλο ή 4φυλλο. 
Αν έχει λοιπόν 6, ο εκτελεστής 
κρατάει 3φυλλο καρό, ο σύ-
ντροφος έχει δίφυλλο Α και 
δεν πρέπει να αγγιχτεί το χρώ-
μα. Γυρίζεις το &9 και κρατάς 
τον εκτελεστή στο μπουκ. Τα 
τέσσερα χέρια ήταν:   

 
  Στο προηγούμενο άρθρο ζη-

τήσαμε από τους αναγνώστες 
να βρουν τους δύο διαφορετι-
κούς τρόπους με τους οποίους 
οι εκτελέστριες στο Πανευρω-
παϊκό Πρωτάθλημα του Δου-
βλίνου έβαλαν μέσα και στα 
δύο δωμάτια το τραβηχτό συμ-
βόλαιο των 4# μετά  την αντάμ 
του ^J και παρά την πετυχημέ-
νη εμπάς του &J στη 2η λεβέ.

   Τα τέσσερα χέρια είναι τώρα 
μετρημένα από την δεύτερη 
λεβέ και ήταν:   

Στο ανοιχτό δωμάτιο μετά το 
&10 ο Νότος έπαιξε πολύ σω-
στά τον &Κ για τον &Α της Δύ-
σης, που γύρισε τσάκα με τον 
^J. Στο σημείο αυτό η εκτελέ-
στρια αντί να προβληματιστεί 
από το «Δώρο Δαναών» να 
της αφήνουν τσάκα στο μόρτο 
και να παίξει τα ατού, έσπασε 
ένα σπαθί στο μόρτο. Η Ανατο-
λή πανώκοψε με το 10 και τρά-
βηξε το ^Κ. Όταν, δε, έπιασε με 
το #Κ έπαιξε τέταρτο γύρο καρό 
προμοτάροντας το 9άρι ατού της 
Δύσης.  Στο άλλο δωμάτιο ο Νό-
τος μετά το &10 για αγνώστους 
λόγους δεν τράβηξε το &Κ αλλά 
έκανε την εμπάς διπλώνοντας τα 
ατού σε τρεις γύρους. Η Ανατο-
λή έπιασε τον Κ και με απόλυτη 
ηρεμία γύρισε το ^4. Υπενθυμί-
ζουμε ότι από την 1η λεβέ έχει 
μετρήσει  το χέρι του εκτελεστή 
και έχει αρνηθεί τον ^Κ ακο-
λουθώντας τον ^J της αντάμ με 
το 8άρι. Η εκτελεστής κόβει και 
παίζει σπαθί που η Δύση αφήνει 
έξω(!) για τον &Κ του μορ. Τώρα 
αν τα σπαθιά δεν είναι 3-3 (απί-
θανη περίπτωση η Α να έχει κά-
νει ντακ δύο φορές τον Άσο της) 
έχει χαθεί το κοντρόλ. Κόβει ένα 
ακόμη καρό και παίζει σπαθί 
για τον #J της Δύσης που παί-
ζει κούπα. Τώρα ποια έχει το $Κ 
για την 10η μπάζα; Αν κάνει την 
ράφιν φινές και παίξει σπαθί τα 
έβγαλε.  Έκανε εμπάς και έπεσε.

#  J9
$ AK86
^ 8765
& AQ10

Β
Δ    Α

Ν

#  KQ862
$ 52
^ QJ93
& 93

#  A1075
$ J1073
^ K103
& K5

#  J9
$ AK86
^ 8765
& AQ10

Β
Δ    Α

Ν

#  43
$ Q94
^ A2
& J87642

#  KQ862
$ 52
^ QJ93
& 93

του Γιώργου Ρούσσου

AMYNA
    για Πρωταθλητές73

#  8
$ AQJ652
^ Q632
& K10

#  AQJ652
$ 8
^ A
& Q8742

Β
Δ    Α

Ν

#  K104
$ K93
^ K9854
& 65

#  974
$ 1074
^ J107
& AJ93
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Στην παρακάτω διανομή η 
Ανατολή χρησιμοποίησε μια 
γνωστή, θεαματική τεχνική 
για να ρίξει το συμβόλαιο των 
αντιπάλων της:

Η αγορά:

Αντάμ: ^J 

Οι ΒΝ υπερέβαλαν λίγο 
στην αγορά, φθάνοντας  όμως 

σε ένα σλεμ που έχει καλές πι-
θανότητες επιτυχίας, δεδομέ-
νης της αγοράς της Ανατολής 
και της προβλεπόμενης αντάμ 
καρό της Δύσης. 

Πράγματι εάν η Ανατολή 
πάρει τον Άσο καρό και γυ-
ρίσει παθητικά π.χ. καρό ή 
ατού, ο Νότος θα μαζέψει όλα 
τα ατού των αντιπάλων και 
θα κάνει τη μαρκαρισμένη, 
λόγω του ανοίγματος, ruffing 
finesse στην Ανατολή (δηλ. 
θα παίξει Άσο και Ντάμα σπα-
θί και θα κόψει όταν βάλει τον 
Ρήγα η Ανατολή) μετράροντας 
τα σπαθιά και έχοντας ακόμα 
τον #Α κατέβασμα για να κά-
νει τα υπόλοιπα. Έτσι θα κάνει 
6 λεβέ στα ατού, 4 λεβέ στα 
σπαθιά, τον #Α και τον ^Κ, 
σύνολο 12 λεβέ. 

Η Ανατολή, ένας έμπειρος 
διεθνής παίκτης, κέρδισε τον 
^Α στην αντάμ και σταμάτησε 
για να σκεφτεί. Από την αγο-
ρά ξέρει ότι ο Νότος έχει μάλ-
λον 6-4 τα μαζέρ και σίγουρα 
κοντρόλ καρό. Εάν έχει σόλο 
καρό, η Ανατολή με ΚJ10xx 
θα είχε φιτάρει αρχικά με 2^. 

Προφανώς λοιπόν ο εκτελε-
στής έχει Κχ καρό, άρα σόλο 
σπαθί. 

Το σλεμ λοιπόν είναι μοι-
ραίο να βγει ή μήπως υπάρχει 
άμυνα; Αφού στάθμισε όλα 
τα παραπάνω, η Ανατολή γύ-
ρισε το μόνο φύλλο που ρί-
χνει τώρα το συμβόλαιο, τον 
Ρήγα πίκα! Με τον τρόπο αυτό 
γκρέμισε το μοναδικό κατέβα-
σμα του εκτελεστή για να κά-
νει τα σπαθιά του, που πλέον 
δεν έχει τρόπο να επιτύχει (η 
Ανατολή σιρκουπάρει την 3η 
πίκα). 

Η άμυνα αυτή είναι γνωστή 
στη βιβλιογραφία με την ονο-
μασία Merrimac coup. Προ-Merrimac coup. Προ-Προ-
έρχεται από το ατμόπλοιο 
Merrimac που βύθισαν εθε- που βύθισαν εθε-
λουσίως οι Αμερικανοί στο 
Σαντιάγκο της Κούβας για 
να φράξουν την είσοδο στα 
Ισπανικά πλοία στον Ισπανο-
αμερικανικό πόλεμο, το 1898. 
Στο Μπριτζ παρουσιάζεται πιο 
συχνά σε συμβόλαια ΧΑ, όταν 
ο μορ έχει ένα μακρύ, όχι άκο-
πο χρώμα και μια μόνο εξωτε-
ρική είσοδο.

Iστορικές άμυνες
Mια γνωστή τεχνική

#  A4
$ 985
^ 854
& AQJ108

#  Q987
$ AKQJ42
^ K7
& 3

Β
Δ    Α

Ν

#  K6
$ 1073
^ AQ96
& K752

#  J10532
$ 8
^ J1032
& 964

Δ B  A N
   1^ 1$
πάσο 2& πάσο 2#
πάσο 3^ κοντρ 3$
πάσο 4& πάσο 4^
πάσο 6$ όλοι πάσο

#  64
$ 873
^ AK8732
& 94

#  AK3
$ QJ10
^ 94
& AK532

# 5
Β

Δ    Α
Ν

Αφήνοντας έξω μια λεβέ

AΓOPA:

Δύση Bορράς Aνατολή Nότος
      1XA

πάσο 3XA όλοι πάσο

Η Δύση κάνει αντάμ το #5.
Ποιο είναι το πλάνο σας; 

      Eξασκηθείτε 
      στην εκτέλεση

για νέους παίκτες
του Δημοσθένη Tάσσιου

Oι λύσεις στη σελίδα  23
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για ΕΠΙΔΟΞΟΥΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ
του Γιώργου Kότση

Οι παρακάτω 2 διανομές είναι 
από τον τομέα της άμυνας, που τόσο 
ταλανίζει τους νέους και μέσους παί-
κτες.

ΑΜΥΝΑ 1.
 Η «σίγουρη» λεβέ

Όλοι στην πρώτη
Αντάμ: #J Η Α παίρνει τον 

♠Α. Πώς πρέπει να συνεχίσει;;
Η ΛΥΣΗ
Ας δούμε τις εναλλακτικές: 

Πίκα;; Ο Ν έχει ♠KQ και χάνετε 
ένα τέμπο. Καρό;; Δεν βοηθάει την 
άμυνα και πάλι χάνετε ένα τέμπο. 
Σπαθί;; Αν η Δ έχει ♣QJ, πάρει το 
χέρι και παίξει ♣Q μπαίνει μέσα ο 
Ν. Παίζετε λοιπόν κούπα... και ο Ν 
βγάζει το συμβόλαιο του!!! Πώς;;

Αν το χέρι του Ν είναι ♠KQxx 
– AKQ10xxx – x – x (= 4-7-1-1), 
θα πιάσει με το 10, θα κόψει μία 
πίκα, θα παίξει ♦ΑΚ και θα ξεφυλ-
λίσει τα 2 σίνγκλετον στα μινέρ. Το 
ίδιο θα κάνει αν το χέρι του είναι 
4-7-0-2. Με 4-7-2-0 δεν έχει πρό-
βλημα. 12 λεβέ. 

Αν το χέρι του Ν είναι KQx – 
AKQ10xxx – x – xx (=3-7-1-2 ή 
3-7-2-1) και η Α παίξει κούπα, ο 
Ν θα καθαρίσει τις κούπες και στα 
♦ΑΚ θα ξεφυλλίσει 2 από τα μινέρ 
χαρτιά. 11 λεβέ. 

Επειδή οι αγορές του Ν δεί-
χνουν 7φυλλο ♥, το μόνο χέρι του 
Ν που παρουσιάζει πιθανότητα να 
μπορέσει η Α να ρίξει το συμβό-

λαιο είναι να έχει Δ ♥Kx(x) ή Qxx 
οπότε ο Ν θα χάσει τους 2 Άσους 
και το ονέρ στα ατού.

Ας φανταστούμε 3 τέτοια χέ-
ρια: α) KQxx – AQ109xxx – x – x, 
β) KQx – AQ109xxx – x – xx, γ) 
KQx – AQ109xxx – xx – x. Και 
στις 3 περιπτώσεις αν η Α παίξει 
κούπα: α) Ο Ν παίρνει τον ♥Α και 
πάνω στα ♦ΑΚ ξεφυλλάει τα χανό-
μενα 2 μινέρ. Β) Ένας καλός εκτε-
λεστής (τύπου Ράμπο) θα πάρει τον 
♥Α, θα παίξει το σίνγκλετον καρό, 
θα βάλει τον J από τον Β, θα κλεί-
σει τα μάτια του και, αν όταν τα 
ανοίξει δεν δει την ♦Q, θα ξεφυλ-
λίσει τα 2 χανόμενα ♣ στα ♦ΑΚ. γ) 
Το ίδιο όπως το β.

Επομένως η Α δεν πρέπει να 
παίξει κούπα στη δεύτερη λεβέ 
αλλά τον ♣Α για να μην τον χά-
σει και να συνεχίσει με οτιδήπο-
τε ελπίζοντας ότι η Δ έχει λεβέ στα 
ατού.

Αν δεν ξέρετε αυτή την αμυ-
ντική τεχνική είναι αδύνατο να 
την βρείτε την ώρα που παίζε-
τε, γι’ αυτό ας την περιγράψω με 
λίγα λόγια γιατί συναντιέται αρ-
κετά συχνά: Αν αμύνεσθε σε υψη-
λό συμβόλαιο (μανς και πάνω) και 
ήδη έχετε πάρει μία λεβέ και έχε-
τε άλλη μία «σίγουρη», σκεφθεί-
τε μήπως πρέπει να πάρετε τη «σί-
γουρη» λεβέ σας αμέσως μήπως ο 
εκτελεστής ξεφυλλίσει το πιθανό 
σίνγκλετόν του σε μετρ χαρτί άλ-
λου χρώματος.

Τα υπόλοιπα 2 χέρια ήταν: 
Δ = J1092 – K72 – Q52 – Q93 – 
N = KQ4-AQ108653-8-J7.

ΑΜΥΝΑ 2. 
Το «παγωμένο» χρώμα

*Weak-two      Αντάμ: $10

Kερδίζετε την πρώτη $ και ο 
N κόβει τη δεύτερη που προσπαθή-
τε να εισπράξετε και δοκιμάζει την 
εμπάς στα ατού. Kερδίζοντας με τον 
#K πώς θα συνεχίσετε.

Η ΛΥΣΗ
Το πρώτο πράγμα που πρέπει 

η Α να κάνει είναι να προσπαθήσει 
να φανταστεί την κατανομή του Ν 
ώστε να προσπαθήσει να βρει την 
καλύτερη άμυνα. Ο Ν έχει 6φυλλο 
πίκα, διότι άνοιξε 2#, και σίνγκλε-
τον κούπα. Του έχουν μείνει 6 χαρ-
τιά στα μινέρ και 4 από αυτά φεύ-
γουν στα δεμένα σπαθιά του Β, άρα, 
αν παίξτε παθητικά θα του μείνουν 
πάντα 2 χαρτιά στα καρά (αν έχει 5 
σπαθιά εξαρχής δεν έχει σημασία 
ότι και να παίξετε γιατί έχει σόλο 
καρό). Να σημειωθεί ότι ο συμπαί-
κτης μας δεν μπορεί να έχει ♦ΑΚ 
γιατί θα είχε κάνει αντάμ εκεί.

Εάν ο εκτελεστής έχει ♦Αχ(χχ), 
είναι πάντα βγαλμένος. Εάν έχει 
στα καρά Κ10 έχει πιθανότητα 50% 
να μαντέψει τι θα περάσει όταν παί-
ξει μικρό από τον μορ. Εάν όμως 
έχει Κχ παίζοντας αυτός τα καρά θα 
μπει πάντα, όπως στέκουν τα φύλ-
λα, μια μέσα. Αντίθετα αν παίξτε 
τώρα καρό θα του δώσετε την ευ-
καιρία, αν μαντέψει και βάλει μι-
κρό, να πραγματοποιήσει το συμ-
βόλαιό του.  Συμπέρασμα: παίξτε 
παθητικά ατού ή σπαθί (όχι βέβαια 
κούπα εκτός ταμπλό) και αφήστε τον 
να παίξει αυτός τα καρά. 

Αυτά τα χρώματα που όποιος 
τα αρχίσει πρώτος χαρίζουν λεβέ 
στους αντιπάλους λέγονται frozen 
suits (παγωμένα χρώματα).

Δ B  A N
    2#* 
πάσο 4# όλοι πάσο 

#  7
$ J4
^ AKJ64
& K10854

Β
Δ    Α

Ν

#  A8653
$ 9
^ 10973
& A62

#  A86
$ K7
^ J765
& AKQJ

Β
Δ    Α

Ν

#  K42
$ AQ653
^ Q83
& 74

Δ B  A N
 1^ πάσο 1$ 
πάσο 2& πάσο 2#-
πάσο 3& πάσο 4$
πάσο 4# κοντρ πάσο
πάσο 5^ πάσο 5$
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Καλλιτεχνικό
              μπριτζ

Το παρακάτω συμβόλαιο 
4# θα ήταν εύκολο αν, όπως 
πολλές φορές συμβαίνει, η 
κακή κατανομή στα ατού δεν 
το έβαζε σε μεγάλο κίνδυνο. 
Μπορείτε να κάνετε κάτι;

Συμβόλαιο 4#. Αντάμ $K

ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

Οι ΒΝ τόλμησαν το μεγά-
λο σλεμ στην παρακάτω δια-
νομή. Μπορείτε να τους δικαι-
ώσετε; 

Συμβόλαιο 7$. Αντάμ $10.
Κερδίστε την αντάμ στον 

μορ και παίξτε τον #J στον 

οποίο η Ανατολή πρέπει να 
φορτσάρει τη Ντάμα. Παίρνετε 
με τον #Α και παίζετε το #9 το 
οποίο η Δύση με τη σειρά της 
πρέπει να καλύψει με το #10. 
Κόβετε με μικρό ατού στον 
μορ και τραβάτε από εκεί το 
τελευταίο ατού. Στη συνέχεια 
έρχεστε χέρι με τον &Α και 
παίζετε τα υπόλοιπα 3 ατού. 
Πριν παίξτε το τελευταίο η κα-
τάσταση είναι η εξής:  

Στο $3 η Δύση ξεσκαρτά-
ρει καρό (ή πίκα), ο μορ ένα 
σπαθί αλλά η Ανατολή είναι 
σκουίζ σε 3 χρώματα.  Εάν 
διώξει πίκα το #6 είναι η 13η 

λεβέ. Εάν διώξει σπαθί παίζε-
τε τον #Κ διώχνοντας καρό 
και κάνετε τις υπόλοιπες λεβέ 
με ^ΑΚ και &ΚJ. Τέλος εάν 
η Ανατολή ξεσκαρτάρει από 
το Q10 καρό, διώχνετε σπα-
θί από τον μορ, τραβάτε τον 
#Κ διώχνοντας και άλλο σπα-
θί και, τέλος, παίζετε τον ^Κ 
από το χέρι σας  και στη συνέ-
χεια εμπασάρετε τον Βαλέ της 
Δύσης.    

Σωστή απάντηση στο δύ-
σκολο αυτό πρόβλημα έστει-
λαν οι Ι. Δριδάκης (ΡΟΜ), Πε. 
Νικολαΐδης (ΟΑΜΠΕΙ), Δ. Κα-
μενόπουλος (ΑΟΜ), H. Kαρα-
κατσάνης (OAMP), Κ. Μπαρ-
μπαρούσης (ΑΟΜ), Β. Παπα-
χριστοφόρου (ΟΑΜΚΗ), Τσι-
λογιάννογλου Νίκος (ΟΑΜΘ).

Λ.Ζ. 

#  AJ10
$ 10654
^ KQ
& QJ92

#  K9873
$ A3
^ J54
& A63

#  Q654
$ K8
^ A1082
& 874

#  2
$ QJ972
^ 9763
& K105

Β
Δ    Α

Ν

#  J
$ AK2
^ A943
& KJ1087

#  AK96
$ QJ543
^ K52
& A

#  10543
$ 10987
^ J876
& 5

#  Q872
$ 6
^ Q10
& Q96432

Β
Δ    Α

Ν

#  -
$ -
^ A94
& KJ10

#  K6
$ 3
^ K52
& -

#  54
$ -
^ J876
& -

#  87
$ -
^ Q10
& Q9

Β
Δ    Α

Ν
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Στο τέλος του Αυγούστου 
του 2008 στην Ρόδο και την 
ίδια εποχή το 2011 στην Κρή-
τη έπαιξα στο τουρνουά "Ελλη-
νικά Νησιά" και είχα την ευκαι-
ρία να παρακολουθήσω τα με-
σημεριανά σεμινάρια του πασί-
γνωστου Ιταλού πρωταθλητή 
Fulvio Fantoni. Για μία περίπου 
ώρα ο Fantoni ανέλυε διανομές 
της προηγούμενης μέρας, τις 
οποίες είτε είχε επιλέξει ο ίδιος 
είτε του το ζητούσαν οι παρευ-
ρισκόμενοι. Το κοινό αποτελού-
νταν κυρίως από Ιταλούς παί-
κτες χαμηλής και μεσαίας δυνα-
μικότητας και μου έκανε εντύ-
πωση το γεγονός ότι από τους 
καλούς Έλληνες παίκτες μόνο 
τον Δημήτρη Ναθαναήλ είδα 
κάποιες φορές. Όμως το επίπε-
δο ήταν υψηλότατο όταν χρει-
αζόταν και προσωπικά ωφελή-
θηκα ιδιαίτερα. Από τις αναλύ-
σεις του Fantoni θα παραθέσω 
στο σημερινό άρθρο τρεις περι-
πτώσεις. 

Περίπτωση πρώτη: Μετά 
από άνοιγμα σε μαζέρ και απά-
ντηση του συμπαίκτη στην κλί-
μακα δύο (για παράδειγμα 1 
πίκα - δύο σπαθιά) ο Fantoni 
συνιστά η επαναδήλωση 2ΧΑ 
του ανοίξαντα να δείχνει κα-
τανομή 5-3-3-2 και 14-15 πό-
ντους. Με την ίδια κατανομή 
και 16-17 πόντους, ο απαντών 
επαναδηλώνει 3ΧΑ. Με 18-19 
πόντους επαναδηλώνει αρχι-
κά 2ΧΑ και στην πιθανή αγορά 
3ΧΑ του συμπαίκτη αγοράζει 
4ΧΑ (ποσοτικό). Αυτό το σχήμα 
συνδυάζεται καλύτερα με αδύ-
νατο ΧΑ (12-14), γιατί αλλιώς 
με πεντάφυλλο μαζέρ και 15-17 
πόντους είναι προτιμότερο να 
ανοίγει κανείς 1ΧΑ. Το γενικό-

τερο δίδαγμα είναι ότι το αγο-
ραστικό σύστημα ενός ζεύγους 
είναι απαραίτητο να διαχωρίζει 
με σαφήνεια τους πόντους του 
ανοίξαντα στην επαναδήλωσή 
του, ιδιαίτερα με τα ομαλά χέ-
ρια, πράγμα, το οποίο διευκο-
λύνει τον απαντώντα να εκτιμή-
σει το συντομότερο δυνατόν το 
επίπεδο, στο οποίο θα παιχθεί 
το συμβόλαιο.      

Περίπτωση δεύτερη :

Με τον άξονα στη δεύτε-
ρη και μετά από τρία πάσο, ο 
Βορράς ανοίγει 1$ και ο Νότος 
αγοράζει 1#. Το ερώτημα είναι 
ποια είναι η σωστή επαναδήλω-
ση του ανοίξαντα και οι προφα-
νείς επιλογές είναι δύο καρά και 
δύο κούπες. Ο Fantoni, όταν 
του έθεσα το ερώτημα (η διανο-
μή είναι από την πρώτη ημερί-
δα ζευγών του 2008), απάντη-
σε περίπου ως εξής: "Εν γένει, 
σε παρόμοιες περιπτώσεις,  εί-
ναι καλύτερο να αγοράζου-
με το δεύτερο χρώμα μας, για-
τί ο συμπαίκτης μας θα ξέρει εν-
νέα τουλάχιστον από τα φύλλα 
μας, ενώ, αν επαναδηλώσου-
με το μαζέρ  μας, θα ξέρει μόνο 
έξι. Σε αγώνες ομάδων θα αγό-
ραζα επομένως δύο καρά. Σε 
αγώνες ζευγών, πιο σωστή αγο-

ρά είναι οι δύο κούπες". Το δί-
δαγμα του σχολίου του Fantoni 
είναι διττό: Κατά πρώτον επι-
σημαίνει την σημασία της πο-
σότητας της πληροφορίας, την 
οποία στέλνουμε στον συμπαί-
κτη μας και κατά δεύτερον ου-
σιαστικά μας λέει ότι τα ζεύγη 
και οι ομάδες είναι αρκετά δια-
φορετικά παιχνίδια, σε σημείο 
που βασικοί κανόνες να έχουν 
συχνά εξαιρέσεις. Ο αναγνώ-
στης μπορεί επιπλέον να κατα-
λάβει τον λόγο, για τον οποίο 
κάποιες συγκεκριμένες διχρω-
μίες αποτελούν σημαντικά στοι-
χεία ενός καλού αγοραστικού 
συστήματος (όπως οι διχρωμί-
ες στην κλίμακα τρία μετά από 
άνοιγμα σε χρώμα στο σύστημα 
Fantoni-Nunes) κλπ.     

Περίπτωση τρίτη: Σε μια δι-
ανομή που μετά από μια σει-
ρά αγορών ο ανοίξας (Fantoni) 
έδειξε 15-17 πόντους και ο συ-
μπαίκτης του είπε 3ΧΑ με εν-
νέα πόντους (χωρίς να υπάρ-
χει κάτι το ιδιαίτερο στην υφή 
των πόντων ή στην κατανο-
μή), ο Fantoni δεν έκανε κανέ-
να σχόλιο για την αγορά και άρ-
χισε να αναλύει την άμυνα και 
την εκτέλεση. Συνηθισμένος 
να κάνω πάντα πρόταση μέχρι 
τότε με εννέα πόντους σε άνοιγ-
μα 1ΧΑ (15-17), σχεδόν διέκο-
ψα τον Fantoni, ρωτώντας τον 
γιατί δεν έκανε πρόταση ο απα-
ντών. Μου απάντησε ότι όχι 
μόνο στις ομάδες αλλά και στα 
ζεύγη με εννέα πόντους απένα-
ντι σε 15-17 με τον συμπαίκτη 

#  7
$ AQ8752
^ AJ92
& A7

#  J532
$ K
^ Q6
& J105432

#  K1098
$ 106
^ 1085
& KQ96

#  AQ64
$ J943
^ K743
& 8

Β
Δ    Α

Ν

Τι έμαθα από τον 
Fantoni

Του Γιώργου Κλείτσα
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του αγοράζουν απευθείας 3ΧΑ. 
Συμπλήρωσε ότι ένας από τους 
λόγους που το κάνουν είναι η 
αδύνατη άμυνα του μέσου ζεύ-
γους σε ένα διεθνές φεστιβάλ. 
Παρακολουθώντας πρόσφατα 
τους Fantoni-Nunes αλλά και 
άλλα ισχυρά ζευγάρια στο bbo, 
διαπίστωσα ότι στο σύγχρονο 
μπριτζ αυτή είναι μια καθιερω-
μένη πλέον τακτική. Προτάσεις 
απέναντι σε ισχυρό ΧΑ (15-17) 
γίνονται πρακτικά μόνο με 8 πό-
ντους και κατανομή 4-4-3-2 (όχι 
με 4-3-3-3). Ας προσπαθήσου-
με να δούμε τα πλεονεκτήμα-
τα και τα μειονεκτήματα αυτής 
της τακτικής. Το μοναδικό μει-
ονέκτημα φαίνεται να είναι (στα 
άλλα τραπέζια ή στο άλλο δω-
μάτιο, αν πρόκειται για ομάδες) 
να γίνει πρόταση με εννέα πό-
ντους απέναντι σε 15-17, να πα-
σάρει ο ανοίξας με 15 ή με κα-
κούς 16 και να μην βγαίνει η 
μανς. Αυτό κοστίζει αρκετά σε 
αγώνες ζευγών αλλά λιγότερο 
σε αγώνες ομάδων. Ας δούμε 
τους αριθμούς: Αν είμαστε στην 
πρώτη μανς και στο ένα δωμά-
τιο μπούμε μια μέσα στα 3ΧΑ, 
ενώ οι αντίπαλοί μας στο άλλο 
δωμάτιο βγάλουν 2ΧΑ, θα χά-
σουμε 50+120=170 πόντους, 
δηλαδή 5 ΙΜPS. Aν όμως και 
τα 2ΧΑ μπαίνουν μέσα (μια αρ-
κετά συχνή περίπτωση) θα χά-
σουμε μόνο 50 πόντους, δηλα-
δή 2 IMPS (στην δεύτερη μανς, 
6 και 3 IMPS αντίστοιχα). Τα 
πλεονεκτήματα είναι πολλά και 
όχι φανερά στην πλειοψηφία 
τους. Με παρόμοιους υπολογι-
σμούς, αγοράζοντας μια μανς 
στην πρώτη που βγαίνει, ενώ οι 
αντίπαλοί μας σταμάτησαν στο 
part-score, κερδίζουμε 6 IMPS 
(αντίστοιχα 10 IMPS στη δεύ-
τερη). Στην πράξη, συμβόλαια 
που θεωρητικά μπαίνουν μέσα 
μπορούν να βγουν και, αντί-
στοιχα, συμβόλαια που βγαί-
νουν, μπορούν να μπουν μέσα. 
Για παράδειγμα, αν μπούμε δύο 

μέσα στα 3ΧΑ, ενώ οι αντίπαλοί 
μας βγάλουν 3ΧΑ (για λόγους 
που μπορεί να έχουν σχέση με 
την εκτέλεση, την άμυνα ή απλά 
την τύχη στην αντάμ ή σε κά-
ποια επιλογή εμπάσας), δεν θα 
χάσουμε παρά ένα IMP παρα-
πάνω σε σύγκριση με την περί-
πτωση που θα παίζαμε 2ΧΑ και 
θα μπαίναμε μια μέσα (αφήνου-
με στον αναγνώστη σαν άσκηση 
την επιβεβαίωση του παραπά-
νω ισχυρισμού). Ας περάσου-
με στα λιγότερο προφανή πλε-
ονεκτήματα: Όταν ο απαντών με 
9 πόντους αγοράζει 3ΧΑ, οι πό-
ντοι του ανοίξαντα παραμένουν 
άγνωστοι στους αντιπάλους, 
πράγμα, το οποίο δυσκολεύ-
ει την άμυνα στην εκτίμηση των 
πιθανών λεβέ του εκτελεστή και 
ταυτόχρονα την τοποθέτηση 
συγκεκριμένων ονέρ στο χέρι 
του. Αντίθετα, όταν γίνει πρότα-
ση, είτε γίνει αποδεκτή, είτε όχι, 
περιορίζεται το εύρος των πό-
ντων του εκτελεστή, γεγονός, το 
οποίο δεν μπορεί παρά να ωφε-
λεί την άμυνα. Επηρεάζεται επί-
σης ενδεχόμενο lead-directing 
κοντρ, αφού πολύ πιο εύκο-
λα θα κοντράρει ένας αμυνόμε-
νος μια οριακή μανς παρά μια 
μανς, στην οποία δεν αποκλείε-
ται να έχουν περισσότερους πό-
ντους οι αντίπαλοι και να του 
βγάλουν άνω (κάτι προφανώς 
πολύ κακό σε αγώνες ομάδων). 
Τέλος, επηρεάζεται η αντάμ, είτε 
η πρόταση γίνει αποδεκτή είτε 
όχι (η άμυνα θα έχει την τάση 
να επιλέξει μια παθητική αντάμ, 
η οποία με τις πιθανότητες θα 
την ωφελήσει). Γενικότερα, στο 
σύγχρονο μπριτζ, τα αγοραστι-
κά συστήματα προσπαθούν να 
αποφεύγουν τις πολλές προτα-
σιακές αγορές και, ει δυνατόν, 
αν πρόκειται για μαζέρ, να τις 
κάνουν στην κλίμακα δύο. Ένα 
ενδιαφέρον παράδειγμα είναι 
από το εξαιρετικό κατά τη γνώ-
μη μου βιβλίο του Ron Klinger 
BID BETTER, MUCH BETTER, 

AFTER OPENING 1 NO-TRUMP, 
στο οποίο η αγορά δύο σπαθιά 
δεν είναι Stayman αλλά puppet 
(ο ανοίξας υποχρεώνεται να πει 
δύο καρά) και τότε η επαναδή-
λωση δύο σε μαζέρ από τον 
απαντώντα δείχνει τετράφυλλο 
ή πεντάφυλλο με προτασιακό 
χέρι. Στην συνηθισμένη ανάπτυ-
ξη με Stayman, στα περισσότε-
ρα από αυτά τα χέρια η πρότα-
ση θα γινόταν αναγκαστικά στην 
κλίμακα τρία. Ένα άλλο ενδια-
φέρον παράδειγμα είναι το εξής: 
Στο σύστημα 2/1 στα πεντάφυλ-
λα μαζέρ, οι περισσότεροι παί-
ζουν την αγορά 1ΧΑ του απα-
ντώντα φόρσιγκ για ένα γύρο. 
Ανάμεσα στα πιθανά χέρια του 
απαντώντα είναι και το προτασι-
ακό χέρι με τρίφυλλο στο μαζέρ 
του ανοίξαντα, το οποίο αγορά-
ζει στη συνέχεια λέγοντας τρία 
στο μαζέρ. Μια πολύ καλύτερη 
μέθοδος είναι να είναι το 1ΧΑ 
semi-forcing, που σημαίνει ότι 
ο ανοίξας με 11-13 πόντους και 
κατανομή 5-3-3-2 πασάρει το 
1ΧΑ. Θα πει κανείς τι γίνεται με 
το φιτ 5-3 στο μαζέρ που χάθη-
κε. Η απάντηση είναι ότι πρακτι-
κά ένα συμβόλαιο 1ΧΑ με 5-3 
φιτ στο μαζέρ είναι πολύ πιο 
ασφαλές από ένα εύθραυστο 
συμβόλαιο τρία στο μαζέρ, το 
οποίο αρκετά συχνά θα μπαίνει 
μέσα. Το 1ΧΑ semi-forcing έχει 
και ένα άλλο  σημαντικό πλεο-
νέκτημα, ότι ο ανοίξας δεν είναι 
αναγκασμένος να επαναδηλώ-
σει ένα τρίφυλλο μινέρ (σπάνια, 
ακόμα και δίφυλλο σπαθί), επο-
μένως οι επαναδηλώσεις του σε 
μινέρ δείχνουν τετράφυλλο.
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     Eξασκηθείτε στην εκτέλεση

#  K4
$ J6432
^ AK54
& J6

#  AQJ762
$ A9
^ 8
& AK43

Β
Δ    Α

Ν

# Q6
$ 93
^ AJ6
& AK9854

#  KJ3
$ K104
^ K7532
& Q6

Β
Δ    Α

Ν

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

Μοίρασε ο Νότος
Αντάμ: ^J

Όλοι πάσο

Δύση Bορράς Aνατολή Νότος

Πάσο 2$ Πάσο
1#
3&

Πάσο
Πάσο

3^
4#

Πάσο
Πάσο

3#
6#

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2ο  (***)
Ομάδες. ΒΝ στη δεύτερη     

Μοίρασε ο Bορράς
Αντάμ: $Q

Νότος Δύση Bορράς Aνατ.

1& Πάσο

1^
3XA

1$
Όλοι 
πάσο

2& Πάσο

Η Δύση κάνει έξοδο τον ^J. Όταν κατεβαίνει 
ο μορ, βλέπετε ότι ακόμα και 7# είναι πιθα-
νότατα πραγματοποιήσιμες.
Πώς παίζετε το συμβόλαιο των 6#;

 

Αν τα σπαθιά είναι μοιρασμένα 3-2 δεν έχε-
τε πρόβλημα να κάνετε 9 λεβέ στη διανομή 
αυτή, παίρνοντας τον $Κ. Υπάρχει τρόπος να 
βγάλετε το συμβόλαιό σας με τα σπαθιά 4-1 
ή και 5-0; 

Oι λύσεις στη σελίδα  38

     

  Eξασκηθείτε 
  στην εκτέλεση

για νέους παίκτες
ΛYΣEIΣ ΠPOBΛHMATΩN AΠO ΣEΛ. 18

Πόσες κερδιζόμενες 
λεβέ έχετε; 

Άμεσες λεβέ έχετε: 
στις # 2, στα ^ 2 και στα 
& 2, σύνολο 6. Θα κάνε-
τε μια ακόμη στις $, όταν 
φύγει ο $Α και ο $Κ. Συ-
νολικά λοιπόν έχετε 7 
λεβέ. Σ’ αυτή την διανο-
μή δεν υπάρχουν επαρ-

κείς άμεσες λεβέ και επομένως πρέπει να ψάξετε για πιθα-
νές. Μία ευνοϊκή κατανομή σε ένα minor θα παρέχει τις λεβέ 
που χρειάζεστε. Εάν τα σπαθιά είναι μοιρασμένα 3-3 στους 
αντιπάλους, μπορείτε να εξασφαλίσετε 2 επιπλέον λεβέ 
(36% πιθανότητα), αλλά οι πιθανότητες τα καρά να είναι 
3-2 στους αντιπάλους είναι πιο πολλές (68%) και μπορείτε 
να εξασφαλίσετε 3 επιπλέον λεβέ στο χρώμα αυτό.

Υπάρχει και ένας επιπρόσθετος λόγος για να παίξετε τα 
καρά. Το ότι προσφέρουν τρεις επιπλέον λεβέ, αποτρέπει 
την ανάγκη για την λεβέ στις κούπες.

Τι μπορεί να πάει στραβά;
Εάν απλά παίξετε ^Α, ^Κ και ακόμη ένα καρό, θα εξα-

σφαλίσετε τις τρεις επιπλέον λεβέ στο χρώμα, αλλά δε θα 
έχετε ανέβασμα στο χέρι αυτό για να τις πραγματοποιήσετε.

Υπάρχει λύση σε αυτό 
το πρόβλημα;
Το σωστό είναι να χάσετε την 

πρώτη λεβέ. Αν αρχίσετε παίζοντας 
ένα μικρό καρό και από τα δύο χέρια 
και τα καρά σπάνε 3-2 θα μπορέσετε 
αργότερα να εισπράξετε 5 καρά.

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ:

Λεβέ 1η : Κερδίζετε με τον #Α.

Λεβέ 2η : Παίζετε το ^9 από το χέρι 

σας και το ^2 από το μορ ό,τι και αν 

βάλει η Δύση. (Εκτός αν δεν ακολου-

θήσει η Δύση, οπότε παίζετε τα σπαθιά 

και εύχεστε να είναι 3-3 στους αντίπα-

λους). Η Ανατολή κερδίζει με το ^10.

Λεβέ 3η : Η Ανατολή γυρίζει το #J που 

κερδίζετε με τον #K.

Λεβέ 4η – 13η : Εισπράττετε πέντε ακό-

μη καλά καρά, τον &Α και τον &Κ, για 

να κάνετε τις εννέα λεβέ συνολικά.

#  64
$ 873
^ AK8732
& 94

#  AK3
$ QJ10
^ 94
& AK532

#  Q10752
$ A964
^ Q7
& J7

#  J98
$ K52
^  J106
& Q1086

Β
Δ    Α

Ν

    Συμβόλαιο 3XA
    Aντάμ #5

Όταν πρέπει να χάσετε μία λεβέ σε ένα 
χρώμα, είναι προτιμότερο να χάσετε την 
πρώτη λεβέ. 



24

wΣτρατηγική 
Matchpoints 
Στα δύο προηγούμενα τεύχη 

του περιοδικού μας, στα σχετι-
κά άρθρα (Βαθμολογία ζευγών 
1 και 2), περιγράψαμε τους δύο 
βασικούς τρόπους βαθμολογί-
ας σε αγώνες ζευγών. Ο ένας 
τρόπος βαθμολογίας ήταν με 
Μatchpoints, και ο άλλος τρό-
πος ήταν με IMPs/VPs. 

Κατόπιν αυτών, αξίζει να συ-
γκρίνουμε τους δύο τρόπους 
τεχνικά και στρατηγικά, ούτως 
ώστε να εκμεταλλευτούμε τις 
ιδιομορφίες των διαφορετικών 
συστημάτων.

Όπως ήδη αναφέρθηκε στα 
προηγούμενα, στη βαθμολο-
γία με matchpoints, δεν μας εν-
διαφέρει το αποτέλεσμα της δι-
ανομής ως ανεξάρτητος αριθ-
μός, αλλά η σύγκρισή του με 
κάθε ένα από τα αποτελέσμα-
τα (σκορ) που επιτεύχθηκαν στα 
άλλα τραπέζια του ίδιου άξονα.

Για παράδειγμα, έστω ότι 
παίζουμε σε αγώνα με βαθ-
μολογία Matchpoints και ότι 
έχουμε μια κίνηση Μίτσελ στην 
οποία παίζουμε ως Β-Ν. Στη δι-
ανομή 1 έστω ότι σκοράρουμε 
800 βάζοντας τρεις μέσα κοντρέ 
τον αντίπαλο, την στιγμή που οι 
άλλοι παίκτες του ίδιου άξονα 
δεν μπόρεσαν να σκοράρουν 
παραπάνω από 620. Κανείς δη-
λαδή δεν έγραψε σκορ μεγαλύ-
τερο από το δικό μας, άρα εμείς 
παίρνουμε τοπ (άριστα) στη δι-
ανομή. Αν τώρα είχαμε σκορά-
ρει 1100 αντί για 800, πάλι τοπ 
θα παίρναμε. Ακόμη, το ίδιο 
θα παίρναμε αν είχαμε σκορά-
ρει 650. Δηλαδή, για να βαθ-

μολογηθούμε με τοπ, σημασία 
έχει το σκορ μας να είναι το κα-
λύτερο από τα άλλα, χωρίς να 
έχει σημασία το πόσο καλύτερο 
είναι. 

wΚρατήστε
το πλεονέκτημα! 
Ας υποθέσουμε τώρα ότι 

εκτελείτε ένα εύκολο συμβό-
λαιο 4#, όπου, η ευνοϊκή αντάμ 
που πήρατε σας έκανε δώρο μία 
μπάζα. Προς το τέλος του παι-
χνιδιού σάς παρουσιάζεται η 
ευκαιρία να ρισκάρετε είτε να 
χάσετε μια μπάζα είτε να κερ-
δίσετε ακόμα μία. Τι θα κάνε-
τε; Έχοντας ήδη κερδίσει μπάζα 
στην αντάμ, έχετε εξασφαλίσει 
ένα πολύ καλό σκορ, πολύ κο-
ντά στο τοπ. Αν κερδίσετε άλλη 
μια μπάζα, το σκορ αυτό θα εί-
ναι τοπ, αν όμως χάσετε μια 
μπάζα, το πολύ-πολύ θα πάρε-
τε μέσο όρο στη διανομή. Σας 
συμφέρει λοιπόν να διατηρή-
σετε το πλεονέκτημα και να μην 
ρισκάρετε.

wΠαιχνίδι 
ασφαλείας ή όχι;
Ένα σημαντικό θέμα είναι 

αυτό του παιχνιδιού ασφαλεί-
ας (safety play). Ας υποθέσου-
με ότι εκτελείτε 3ΧΑ και έχε-
τε τα εξής σπαθιά στον μορ & 
AKQxxx, ενώ στο χέρι σας έχε-
τε &χχ. Για να βγάλετε το συμ-
βόλαιο χρειάζεστε τουλάχιστον 
5 μπάζες από σπαθιά. Υποθέστε 
ότι δεν υπάρχει κανένα άλλο 
κατέβασμα στον μορ εκτός από 
τα σπαθιά. Αν τα σπαθιά στους 
αντιπάλους είναι μοιρασμένα 
3-2, τότε και τα 6 σπαθιά του 

μορ είναι μετρ, ενώ εάν είναι 
μοιρασμένα 4-1 πρέπει να αφή-
σετε έξω τον πρώτο γύρο σπα-
θί και να εισπράξετε κατόπιν 
τα υπόλοιπα 5. Τι θα διαλέξε-
τε εσείς; Οι πιθανότητες λένε ότι 
η κατανομή 3-2 είναι 68% ενώ 
η κατανομή 4-1 είναι 28%. Αν 
ακολουθήσετε την πρώτη γραμ-
μή (3-2) θα κερδίζετε στις 68 πε-
ριπτώσεις (και θα χάνετε στις 
28), ενώ αν ακολουθήσετε την 
γραμμή (4-1) θα κερδίζετε στις 
28 περιπτώσεις (και θα χάνετε 
στις 68). Επειδή η κάθε περίπτω-
ση παράγει το ίδιο βαθμολογι-
κό αποτέλεσμα, δηλαδή απλώς 
γίνεται σύγκριση των δύο σκορ 
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη 
η διαφορά τους, είναι φανερό 
ότι θα πρέπει να επιλέξετε την 
γραμμή (3-2).

wΕπιθετικό παίξιμο;
Γενικά μιλώντας, στα τουρ-

νουά ζευγών όπου η βαθμολο-
γία τους είναι με Matchpoints, 
πρέπει να παίζετε επιθετικά. 
Π.χ., εάν σε μια διανομή το 
«τραβήξετε» λίγο παραπάνω 
και οι αντίπαλοι σας κοντρά-
ρουν και πληρώσετε 800 επει-
δή ήταν πολύ άσχημη για σας 
η κατανομή των χαρτιών, μην 
ανησυχείτε. Απλά «φάγατε» ένα 
μηδενικό, το οποίο μπορεί κάλ-
λιστα να ρεφαριστεί στην επό-
μενη διανομή. 

Βαθμολογικά, όλες οι δια-

του Γιάννη Mηλιτσόπουλου

Βαθμολογία ζευγών 3



νομές είναι ίσες, δηλαδή η ανώ-
τερη βαθμολογία είναι το τοπ 
και είναι το ίδιο σε όλες τις δι-
ανομές. Αυτό σημαίνει ότι μπο-
ρεί να πληρώσετε 800 (που εί-
ναι μηδενικό) σε μια διανομή 
και στην επόμενη να εισπράξε-
τε 110 (που είναι τοπ).

Σημειωτέον ότι στον συνα-
γωνισμό, όταν κάποιος άξονας 
φιτάρεται, πρέπει να εφαρμό-
ζετε επακριβώς τον νόμο των 
Total Τricks. 

wΣτρατηγική 
IMPs/VPs
Όπως είπαμε και στο προ-

ηγούμενο τεύχος, στην μέ-
θοδο βαθμολογίας με ΙMPs/
VPs, αντίθετα με την μέθοδο 
Matchpoints, το σκορ σε μια 
διανομή δεν βαθμολογείται 
με βάση την σειρά κατάταξης, 
αλλά με βάση την διαφορά που 
προκύπτει όταν συγκρίνεται με 
τον μέσο όρο των σκορ των άλ-
λων ζευγών.

Η διαφορά αυτή των σκορ 
μετατρέπεται σε IMPs σύμφω-
να με τον πίνακα που δημοσιεύ-
τηκε στο προηγούμενο τεύχος 
(σελίδα 19). 

Για παράδειγμα, εάν ο μέ-
σος όρος των σκορ όλων των 
τραπεζιών μιας διανομής εί-
ναι +120 για Β/Ν και εμείς, ως 
Β/Ν, πήραμε +400, η διαφορά 
των σκορ είναι +280 υπέρ μας. 
Ανατρέχοντας τώρα τον πίνακα 
μετατροπής του σκορ σε IMPs, 
βρίσκουμε ότι το +280 αντιστοι-
χεί με 7 IMPs.

Ας εφαρμόσουμε τώρα τη 
μέθοδο IMPs/VPs στο παραπά-
νω παράδειγμα της βαθμολο-
γίας με Matchpoints. Το σκορ 
των άλλων έστω ότι ήταν +620. 
Αν υποθέσουμε ότι το δικό μας 
σκορ ήταν +800, η διαφορά μας 
είναι +180 το οποίο μεταφράζε-

ται σε +5 IMPs. Αν τώρα το δικό 
μας σκορ ήταν +1100, η διαφο-
ρά μας θα είναι +480 το οποίο 
μεταφράζεται σε +11 IMPs. Τέ-
λος, Αν το δικό μας σκορ ήταν 
+630, η διαφορά μας είναι +10 
το οποίο μεταφράζεται σε 0 
IMPs.

wΠαιχνίδι 
ασφαλείας ή όχι;
Ας εξετάσουμε τώρα το 

θέμα του παιχνιδιού ασφαλεί-
ας (safety play) που περιγράφη-
κε στο πιο πάνω παράδειγμα με 
τα σπαθιά (& AKQxxx). 

Υποθέτουμε ότι εκτελούμε 
3XA στη 2η μανς και χρειαζόμα-
στε για να βγούμε τουλάχιστον 
5 μπάζες από τα σπαθιά. Ποια 
γραμμή θα ακολουθήσουμε; 

Έστω ότι τα σπαθιά στους 
αντιπάλους είναι μοιρασμένα 
3-2 (68%). Όποια γραμμή και 
αν ακολουθήσουμε, το συμβό-
λαιο είναι βγαλμένο. Η διαφο-
ρά των δύο γραμμών είναι μόνο 
μία μπάζα κέρδος υπέρ αυτού 
που δεν έπαιξε παιχνίδι ασφα-
λείας, δηλαδή 30 πόντοι =1 IMP 
(βλ. πίνακα IMPs στο προηγού-
μενο τεύχος μας).

Έστω τώρα ότι τα σπαθιά εί-
ναι μοιρασμένα 4-1 (28%). Αν 
ακολουθήσουμε τη γραμμή (3-
2) θα μπούμε μία μέσα, δηλαδή 
-100 πόντοι, ενώ αν ακολουθή-
σουμε τη γραμμή (4-1) θα βγού-
με, δηλαδή +600 πόντοι. Η δια-

φορά μεταξύ των δύο γραμμών 
είναι 600π + 100π  = 700π = 12 
IMPs.

Τέλος, επειδή οι δύο γραμ-
μές δεν είναι ισοπίθανες πρέπει 
να γίνει αναγωγή. Έτσι έχουμε:

α) κατανομή σπαθιών 3-2: 
1*68/96 = 0,7 IMPs.  Δηλαδή, 
παίζοντας παιχίδι ασφαλείας 
χάνουμε 0,7 IMPs ανά διανομή 
από τον αντίπαλό μας που δεν 
έπαιζε παιχνίδι ασφαλείας. 

β) κατανομή σπαθιών 4-1: 
12*28/96 = 3,5 IMPs. Δηλα-
δή, παίζοντας παιχίδι ασφαλεί-
ας κερδίζουμε 3,5 IMPs ανά δια-
νομή από τον αντίπαλό μας που 
δεν έπαιζε παιχνίδι ασφαλείας.

wΕπιθετικό παίξιμο;
Στο παιχνίδι με βαθμολο-

γία IMPs/VPs, τα πράγματα εί-
ναι αντίθετα απ’ότι με βαθμο-
λογία Matchpoints (βλ. πα-
ραπάνω). Και τούτο συμβαίνει 
επειδή βαθμολογικά οι διανο-
μές είναι διαφορετικές, δηλα-
δή δεν υπάρχει στάνταρντ ανώ-
τερη βαθμολογία (τοπ). Έτσι εάν 
πληρώσετε 800  και δεν υπάρ-
χει μανς για τους αντιπάλους 
σας, θα πληρώσετε 12-13 IMPs, 
πράγμα τραγικό αφού για να το 
ρεφάρετε πρέπει να εισπράξετε 
το αντίστοιχο σκορ σε κάποια 
άλλη διανομή ή, εναλλακτικά, 
δύο 300άρια,  πράγμα ιδιαίτερα 
δύσκολο εάν πρόκειται για ματς 
των 4-8 διανομών. 
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Στα περισσότερα τραπέζια, η 
αγορά πήγε κάπως έτσι (οι Α/Δ 
ήταν σιωπηλοί):

Βορράς Νότος
Πάσο 1^
1$ 1#
1XA 2XA ή 3XA
όλοι πάσο

Στα περισσότερα τραπέζια 
η Ανατολή επιτέθηκε με σπα-
θί, καρό ή πίκα και, λόγω της 
ευνοϊκής κατανομής στα καρά, 
κάθε εκτελεστής βρέθηκε με 
9-11 λεβέ, ανάλογα με το αν η 
Ανατολή βρήκε ή όχι το γύρι-
σμα κούπα, όταν έπιασε με τον 
Άσσο καρό.

Σε ένα τραπέζι, όμως, λόγω 
διαφορετικού αγοραστικού συ-
στήματος, το τελικό συμβό-
λαιο ήταν 3XA με εκτελεστή 
τον Νότο! Η Δύση λοιπόν βγή-
κε κούπα, έπιασε η Ανατολή 
με τον Άσσο, γύρισε κούπα και 
η Δύση έπαιξε Ντάμα κούπα, 
Ρήγα κούπα, και τέταρτη κούπα 
για το 10 του μορ, όπου η Ανα-
τολή ξεσκάρταρε καρό. Ο εκτε-
λεστής στις πρώτες 3 λεβέ ακο-
λούθησε με τον Βαλέ κούπα 

και τα 2 μικρά καρά του. Ξεχά-
στε, λοιπόν, προς στιγμήν τα χέ-
ρια της Α/Δ που είδατε πιο πριν, 
και βρείτε ξεσκαρτάρισμα στην 
θέση του εκτελεστή τη στιγμή 
που το 10 κούπα του μορ κερδί-
ζει την λεβέ, έχοντας μείνει με:

Ο εκτελεστής ξέρει πως η 
Δύση έχει τώρα μια μετραρισμέ-
νη κούπα, συνεπώς έχει θεωρη-
τικά 2 επιλογές:

Α) να διώξει και τον Βαλέ 
καρό και να προσπαθήσει να 
πάρει 4 πίκες + 4 σπαθιά (βρί-
σκοντας ή ρίχνοντας τον Βαλέ) 
+ 1 κούπα, ή

Β) να διώξει σπαθί και να 
παίξει για τον Άσσο καρό στην 
Ανατολή, παίρνοντας 4 πίκες + 
3 σπαθιά + 1 κούπα + τον Ρήγα 
καρό.

Ο εκτελεστής επέλεξε να ξε-
σκαρτάρει τον Βαλέ καρό και να 
προσπαθήσει να πάρει 4 από 
σπαθί, κάνοντας 2 συλλογι-
σμούς:

Πρώτον: Το να πάρει 4 λεβέ 
με τον συνδυασμό αυτό στα 
σπαθιά του έδινε πιθανότητα 
αρκετά πάνω από 50%.

Δεύτερον και ίσως σημα-
ντικότερο: Παίζοντας ζεύγη, το 
πλάνο με τα σπαθιά τον οδη-
γούσε στο 1 μέσα ΤΟ ΠΟΛΥ, 
ενώ αν η μαντεψιά στα καρά 

αποτύχαινε τον οδηγούσε στο 
2-3 μέσα και το ... απόλυτο μη-
δέν.

Τελικά, λοιπόν, ο εκτελε-
στής έδιωξε τον Βαλέ καρό και 
τράβηξε τις πίκες, στις οποί-
ες η Δύση ξεσκάρταρε 2 καρά 
(πράγμα που δεν διαφώτισε 
ιδιαίτερα τον εκτελεστή). Έπει-
τα έπαιξε τον Ρήγα σπαθί (ξε-
μπλοκάροντας το 10 του μορ) 
και σπαθί στην Ντάμα. Όταν 
στο τρίτο σπαθί από το τραπέζι 
η Ανατολή ξεσκάρταρε καρό, ο 
άτυχος εκτελεστής έκανε claim 
για 1 κάτω και πήρε το προανα-
φερθέν ... απόλυτο μηδέν.

Αναλύοντας τη διανομή, 
βλέπουμε πως έγιναν σημαντι-
κά τεχνικά λάθη και από τις δύο 
πλευρές. Πρώτο χρονικά λά-
θος ήταν το να τραβήξει η άμυ-
να 4 γύρους κούπα, κόβοντας 
έτσι την επικοινωνία των δύο 
χεριών. Η Δύση, βλέποντας 
στον 2ο γύρο το σόλο κούπα 
του εκτελεστή, οφείλει να κάνει 
duck, διατηρώντας την επαφή 
με τον συμπαίκτη και αναγκά-
ζοντας τον εκτελεστή να εγκα-
ταλείψει τα καρά και να βρει τον 
Βαλέ σπαθί. Δεύτερο λάθος εί-
ναι η επιλογή του εκτελεστή 
να ξεσκαρτάρει τον Βαλέ καρό. 
Μπορεί το πλάνο των 4 λεβέ 
στο σπαθί να του δίνει πιθανό-
τητες πάνω από 50%, αλλά το 
πλάνο του Άσσου καρό στην 
Ανατολή είναι κοντά στο 100%! 
Γιατί; Διότι είναι 99.9% σίγου-
ρο πως η Δύση με KQxxx κού-
πες και τον Άσσο καρό στα φύλ-
λα της θα είχε παρεμβληθεί με 
1 κούπα.

Μια όμορφη διανομή 
από ημερίδα ζευγών του 
ομίλου μου:

του Δημήτρη Δανελλάκη
OAM PόδουΔιανομές 

από πρόσφατους αγώνες

#  AJ2
$ 10976
^ 1082
& Q103

#  KQ104
$ J
^ KJ96
& AK97

#  75
$ KQ543
^ 53
& J652

#  9863
$ A82
^ AQ74
& 84

Β
Δ    Α

Ν

#  AJ2
$ 10
^ 1082
& Q103

#  KQ104
$ -
^ KJ
& AK97

Β
Δ    Α

Ν
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...με τον Άρη Σαπουνάκη
του Δημήτρη Δανελλάκη

Η στήλη αυτόν τον μήνα 
συνομιλεί με τον κ. Αριστεί-
δη Σαπουνάκη, συμπαίκτη 
του Λουκά Ζώτου εδώ και 
αρκετά χρόνια. Ο Άρης Σα-
πουνάκης είναι Ανώτατος 
Μαιτρ  και βρίσκεται σταθε-
ρά στη 2η θέση της ελληνι-
κής επετηρίδας του μπριτζ. 
Είναι κατά τεκμήριο ένας 
από τους ισχυρότερους και 
πιο ολοκληρωμένους παί-
κτες στην Ελλάδα και, εκτός 
τραπεζιού, έχει αναπτύξει 
έντονη δραστηριότητα στο 
χώρο μας, έχοντας διατελέ-
σει με σημαντική επιτυχία 
προπονητής τόσο της Εθνι-
κής Νέων όσο και της Εθνι-
κής Γυναικών. Ο κ. Σαπου-
νάκης είναι από το 1986 
Καθηγητής Μαθηματικών 
του τμήματος Πληροφορι-
κής του Πανεπιστημίου Πει-
ραιά.

Καλησπέρα, κύριε Σαπουνά-
κη. Μπορούμε να ξεκινήσου-
με; Πάμε!

l Πότε και πώς ξεκινήσατε το 
μπριτζ;
Τo 1976 έμαθα από τον πατέρα 
μου. Αγωνιστικό έπαιξα λίγο στο 
εξωτερικό, το διάστημα 1977-1982 
στην Αγγλία και στην Αμερική, ενώ 
στην Ελλάδα ξεκίνησα ουσιαστικά 
αγωνιστικό μπριτζ τέλος του 1982.

l  Ο πρώτος σας Όμιλος ;
Ο Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ 
(ΟΑΜ), στην οδό Ακαδημίας. 

l  Ο πρώτος σας σταθερός συμπαίκτης 
(μετά από τυχόν μαθητική περίοδο) ;
Ο Κώστας ο Τζελέπης, ο οποίος 
τώρα έχει σταματήσει το μπριτζ.

l  Το πρώτο (ή έστω ένα από τα πρώτα) 
βιβλίο μπριτζ που διαβάσατε ;
Στα πρώτα μου βήματα διάβασα βι-
βλία του Goren και του Kaplan, αλλά 
ουσιαστικά τα βιβλία τα οποία με 
επηρέασαν στο παιχνίδι μου είναι η 
σειρά βιβλίων του Lawrence.

l  Φυσικά αγοραστικά συστήματα ή 
artificial ;
Το φυσικό αγοραστικό σύστημα, με 
αρκετές όμως συμβάσεις, το προ-
τιμώ. Τα artificial συστήματα είναι 
καλά με «βωβούς» αντιπάλους.

l  Αγορά, εκτέλεση ή άμυνα ;
Όλα τα μέρη του παιχνιδιού είναι 
εξίσου σημαντικά. Στους μεγάλους 
όμως αγώνες, οι μεγαλύτερες δια-
φορές προκύπτουν από την αγορά.

l  Tι θα συστήνατε σε έναν νέο παίκτη 
που θέλει να εξελιχθεί ;
Στην άμυνα και στην εκτέλεση, το 
μέτρημα. Στην αγορά, να αναλύει 
όλη την ακολουθία των αγορών, τις 
αγορές που έγιναν αλλά και τις αγο-
ρές που μπορούσαν να γίνουν και 
δεν έγιναν.

l  Ζεύγη ή ομάδες ;
Δύο εξίσου ενδιαφέροντα παιχνίδια. 
Προσωπικά προτιμώ τις ομάδες. 

l  Ποιον διεθνή παίκτη θαυμάζετε πε-
ρισσότερο ;
Από τους σύγχρονους, τον Νορβη-
γό Helgemo. Από τους παλαιότε-
ρους, τη σχολή των Ιταλών, Garozzo, 
Belladonna και Forquet. 

l  Το πιο αδύνατο σημείο στο παιχνίδι 
σας ;

Η υπερβολική ταχύτητα, που μπορεί 
πολλές φορές να οδηγήσει σε λάθη 
απροσεξίας.

l  Η μεγαλύτερη αρετή που θεωρεί-
τε ότι πρέπει να έχει κάθε συμπαίκτης 
σας ;
Να ταιριάζει με το δικό μου παιχνί-
δι, δηλαδή να έχουμε καλή «χημεία».

l  Η στιγμή σας στο μπριτζ, που σας έχει 
χαραχτεί εντονότερα στο μυαλό, μέχρι 
σήμερα ;
Όλοι οι αγώνες προσφέρουν συγκι-
νήσεις, θετικές και αρνητικές. Οι με-
γαλύτεροι αγώνες, όπως τα Πανελ-
λήνια Πρωταθλήματα, οι αγώνες επι-
λογής Εθνικών Ομάδων και οι αγώ-
νες της Εθνικής Ομάδας, συνήθως 
δημιουργούν περισσότερο στρες, 
πιο έντονα θετικά συναισθήματα 
και, δυστυχώς, αρνητικά συναισθή-
ματα.

l  Η αγαπημένη σας μουσική ;
Πολλά είδη μουσικών, κυρίως latin.

l  Το αγαπημένο σας ποτό ;
Kαφές.

l  Τι δεν λείπει ποτέ από το ψυγείο σας ;
Τυρί.

l  Άλλα ενδιαφέροντά σας ;
Η έρευνα στην επιστήμη μου (Μα-
θηματικά), το θέατρο και ο κινημα-
τογράφος.

l  Τέλος, πείτε αυθόρμητα τις πρώτες 
λέξεις που σας έρχονται στο μυαλό, 
ακούγοντας τα ονόματα :
- Λουκάς Ζώτος:   Καλός πάρτνερ.
- Βασίλης Βρούστης:  Πολλά θετικά 
συναισθήματα.
- Άρης Σαπουνάκης:  Αυτό ας το πει 
κανένας άλλος.

Κύριε Σαπουνάκη, σας ευχαριστώ 
πολύ!
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διάγραμμα 2

Το πάνελ του 
διαγωνισμού αγορών 
1-6 απαρτίζεται πάντα 
από δάσκαλους και η 
βαθμολογία βγαίνει 
με βάση τις δικές 
τους απαντήσεις και 
σχόλια. Στη συνέχεια 
θα βαθμολογούνται 
οι αναγνώστες και 
θα δημοσιεύονται τα 
ονόματα των πρώτων 
από αυτούς. Καλό 
θα είναι, αλλά όχι 
απαραίτητο,  να στέλνει 
και κάθε αναγνώστης 
τα σχόλιά του ώστε να 
δημοσιεύονται τα πλέον 
ενδιαφέροντα από αυτά.
Αν έχει κάποιος μαθητής 
ή παίκτης κατηγορίας 
1-6 κάποια διανομή η 
οποία τον προβλημάτισε 
στην αγορά θα χαρούμε 
πολύ να μας τη στείλει 
για να τη βάλουμε στο 
διαγωνισμό.
Τον παρόντα διαγωνισμό 
σχολιάζουν τρεις 
δάσκαλοι, οι Βασίλης 
Βιρβιδάκης, Κώστας 
Μπόζεμπεργκ και  
Μαρία Παπυράκη. Τους 
ευχαριστώ όλους για τη 
βοήθεια.

2$=10, 3$=8, 3ΧΑ=5

2$: Όταν ο ανοίξας επαναδηλώνει 
το χρώμα του, η αλλαγή χρώματος, έστω 
και χωρίς πήδημα από τον απαντητή είναι 
επιτακτική τπυλάχιστον για ένα γύρο και 
δείχνει ένα χέρι από προτασιακό και πάνω.

Οι δάσκαλοι:
Κ. Μπόζεμπεργκ: 2$. Αλλαγή 

χρώματος από τον απαντώντα είναι 
φόρσινγκ για έναν γύρο, με χέρι 
προτασιακό το λιγότερο, δείχνοντας 
5φυλλο+ το πρώτο μας χρώμα. 

Β. Βιρβιδάκης: 2$. Η αγορά είναι 
επιτακτική για ένα γύρο, μετά από 
επαναδήλωση του χρώματος του 
ανοίξαντα, και δείχνει 10+ πόντους 
και πέντε πίκες, τέσσερις κούπες 
τουλάχιστον.

Μ. Παπυράκη: 2$. Aυτή η 
αγορά είναι forcing για ένα γύρο. 
Πρόκειται για μια περίπτωση όπου 
γίνονται συχνά λάθη. Όταν ο ανοίξας 
επαναδηλώσει το χρώμα του 
οικονομικά, διαθέτετε μία και μόνο 
μία αδύνατη αγορά: την επανάληψη 
του χρώματός σας. Οτιδήποτε άλλο 
αγοράσετε θα δείξει τουλάχιστον limit 
αξίες. Στην συγκεκριμένη περίπτωση 
λοιπόν μόνο το 2# πασάρεται.

Αγοράστε 2$ δείχνοντας 5-4 και 
(10)11+π, χωρίς να ανησυχείτε μήπως 
πασαριστεί η αγορά.

Οι αναγνώστες:
Καράκος Χ: 2$. Δείχνουμε 

5-4 πίκες-κούπες, αλλά επειδή ο 
συμπαίκτης μας δείχνει ανώμαλη 
κατανομή και χαμηλό άνοιγμα, 
μπορεί να μην έχουμε φιτ σε μαζέρ. 
Επίσης αν ο συμπαίκτης δεν έχει καρά 
θα μας ρωτήσει το τέταρτο χρώμα, 
το οποίο θα αρνηθούμε, αφήνοντάς 
του την τελική επιλογή. Αν μάλιστα 

αποφασίσει να παίξει 3ΧΑ με κράτημα 
στα καρά, καλύτερα να το εκτελέσει 
εκείνος.

Βουμβουράκης Κ: 2$. Αλλαγή 
χρώματος από απασάριστο σύντροφο 
είναι φόρσινγκ. Ακόμη του δείχνω ότι 
η πίκα μου είναι τουλάχιστον 5φυλλη. 
Μανς θα παίξουμε σίγουρα, θα φανεί 
από τη συνέχεια το πού. 

Κουρμπέτης Β: 3$. Jump-shift 
από τον απαντώντα δείχνει πόντους 
και κατανομή 5-4+, ενώ μένουμε και 
κάτω από τα 3ΧΑ.  

Κόκκινος Ι: 3$. Δε γίνεται να μην 
έχει κράτημα καρό, αλλά και να μην 
έχει θα έχει ένα ονέρ πίκα ή κούπα το 
οποίο θα ειναι τουλάχιστον 2φυλλο ή 
3 φυλλο αντίστοιχα και θα παίξουμε 
μανς στο 7φυλλο φιτ. 

Κανάκης Δ: 3ΧΑ. Καθώς η Δ έχει 
13-14 π και δεν έχει 4φ κούπα, η Α 
πρέπει να δηλώσει 3ΧΑ (πιστεύοντας 
ότι αν υπήρχε 5φ καρό θα γινόταν 
ανάλογη παρεμβολή από τον 
αντίπαλο άξονα) δηλώνοντας τη 
δύναμή της και ανοίγοντας το δρόμο 
για πιθανό σλεμ. 

3$/2&*/2^*=10, 3XA=8, 2$=7

3$: Ακριβώς το ίδιο χέρι! Όμως 
ο συμπαίκτης οριοθέτησε το χέρι 
του,(λιμιτάρησε στα μπριτζιστικά), με την 
επαναδήλωση 1ΧΑ στους 12-14 πόντους. 
Τώρα για να τον αναγκάσουμε να ξαναμιλήσει 
πρέπει να αγοράσουμε 3$ γιατί αν λέγαμε 
2$ θα δείχναμε 6 – 9 πόντους, αγορά που 
πασάρεται. Βέβαια έχουν εφευρεθεί διάφορες 
συμβάσεις που μπορούν να δώσουν πιο 
ακριβείς πληροφορίες για το χέρι μας, αλλά 
καλό είναι τα ντουλαπάκια του εγκεφάλου μας 
να τα γεμίζουμε σιγά σιγά. Προέχει σίγουρα να 
προσπαθήσουμε να μετράμε τις κατανομές 
των χρωμάτων στα 4 χέρια με τις πληροφορίες 
που έχουμε από τις αγορές και την αντάμ.

της Άννυς 
Kαραμανλή

31ος
#  AK953
$ AK42
^ 32
& 64

Β
Δ    Α

Ν

Πρόβλημα 1

      Zεύγη - όλοι στη δεύτερη
Δύση Bορράς Aνατολή Nότος
1& πάσο 1# πάσο
2&  ; 

#  AK953
$ AK42
^ 32
& 64

Β
Δ    Α

Ν

Πρόβλημα 2

      Zεύγη - όλοι στη δεύτερη
Δύση Bορράς Aνατολή Nότος
1& πάσο 1# πάσο
1XA πάσο ;
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Διαγωνισμός αγορών [1-6]

Οι δάσκαλοι:
Β. Βιρβιδάκης: 3$. Με το ίδιο 

χέρι, με το πρώτο πρόβλημα, δεν 
μπορούμε να αγοράσουμε 2$, καθώς 
η αγορά μας θα έδειχνε 6-9 πόντους 
μετά από επαναδήλωση του ανοίξαντα 
1ΧΑ. Για να δώσουμε επιτακτικό 
χαρακτήρα στην αγορά πρέπει είτε να 
αγοράσουμε 3$, δείχνοντας 5 πίκες 
4 κούπες και χέρι ανοίγματος, είτε να 
χρησιμοποιήσουμε κάποια σύμβαση, 
όπως είναι το check back Stayman 
(αγοράζοντας 2& εδώ) και το new 
minor forcing (αγοράζοντας 2^ εδώ).

Κ. Μπόζεμπεργκ: 3$. Σε 
αντίθεση με το πρόβλημα 1, όταν η 
επαναδήλωση του συμπαίκτη είναι 
1ΧΑ, το νέο χρώμα δεν είναι φόρσινγκ 
και ο απαντών ψάχνει να βρει το 
καλύτερο δυνατό συμβόλαιο για τον 
άξονα. Επειδή αυτή η αντιμετώπιση 
δε λύνει όλα μας τα προβλήματα, 
συνιστώ  μετά από άνοιγμα 1 σε μινέρ 
- 1 σε μαζέρ /1 ΧΑ ή 1$-1#/1ΧΑ, να 
ενταχθεί στο σύστημά σας μια από τις 
δυο συμβάσεις (check back stayman ή  
new minor forcing).

Μ. Παπυράκη: 3$. Κρατάτε 
ακριβώς το ίδιο χέρι, όμως η 
επαναδήλωση 1ΧΑ του συμπαίκτη 
διαφοροποιεί  την αγορά. Σε αυτή 
την περίπτωση (σε αντίθεση με την 
προηγούμενη)  το 2$ θα έδειχνε 
αδύνατο χέρι. Όσοι παίζουν τη 
σύμβαση check-back stayman (ή new 
minor forcing, με το 2^) θα αγοράσουν 
2&, έτσι θα ζητήσουν 3φ φιτ στην πίκα 
ή εναλλακτικά 4φ κούπα, δείχνοντας 
ταυτοχρόνως τουλάχιστον limit αξίες. 
Οι  νεότεροι παίχτες θα αγοράσουν τις 
κούπες με πήδημα, ώστε να δείξουν 
5-4 και forcing μανς χέρι. 

Οι αναγνώστες:
Καράκος Χ: 3$. Με ομαλή 

κατανομή ο συμπαίκτης μπορεί να 
βρει ευκολότερα τη μανς, είτε με 
3φυλλη πίκα, είτε με τετράφυλλη 
κούπα. Με κράτημα στα καρά, που 
πιθανότατα έχει, θα εκτελέσει εκείνος 
καλύτερα το 3ΧΑ.

Κόκκινος Ι: 3$. Τι άλλο;
Κουρμπέτης Β: 2^. Νew minor 

forcing. Αν ο ανοίξας έχει 3φυλλη 

υποστήριξη στις πίκες θα μας τη δώσει 
και αναλόγως πορευόμαστε.

Βουμβουράκης Κ: 2$. Δεν 
χρησιμοποιώ το New minor forcing. 
Του δείχνω 10 τουλάχιστον πόντους, 
4φυλλη κούπα τουλάχιστον και 
τουλάχιστον 5φυλλη πίκα. Αν δεν 
συμφωνήσει σε κάποιο μαζέρ θα 
παίξουμε 3ΧΑ. 

Κανάκης Δ: 2$. Δίνουμε στον 
συμπαίκτη μας την ευκαιρία να 
καταλάβει ότι έχουμε 5 πίκες και 4 
κούπες και η αγορά συνεχίζεται. 

3^/2&*/2^*=10, 4$/3XA=8, 2$=5

3^: Αν αγοράσουμε 2$ θα δείξουμε 
6-9 πόντους, 2$ επίσης 6-9, πηδάμε 
λοιπόν στο τρίφυλλο μινέρ μας εκτός αν 
αποφασίσουμε να μπούμε στο χώρο και 
στο χορό των συμβάσεων...

Οι δάσκαλοι:
Μ. Παπυράκη:  3^. Όπως και 

στο προηγούμενο παράδειγμα, όσοι 
παίζουν check-back stayman θα 
αγοράσουν 2& και θα μάθουν αν 
ο συμπαίχτης έχει 3φ φιτ στην $. Οι 
υπόλοιποι έχουν πιο δύσκολο έργο, 
καθώς δεν υπάρχει φυσική αγορά που 
να περιγράφει επακριβώς ένα τέτοιο 
χέρι. Αν αγοράσετε 3ΧΑ θα χάσετε το 
φιτ, αν υπάρχει. Το 3^ μπορεί να είναι 
θεωρητικά ψεύτικο χρώμα, όμως είναι 
ο μόνος τρόπος να δείξετε 5φ $ και 
δυνατό χέρι.

Κ. Μπόζεμπεργκ: 3^. Πολλές 
φορές, παίζοντας φυσικό σύστημα, 
αναγκαζόμαστε, προκειμένου να 
δείξουμε τις αξίες μας, να καταφύγουμε 
σε τεχνάσματα, αγοράζοντας ακόμη 
και τρίφυλλα χρώματα. Με την 
ένταξη στο σύστημα μιας εκ των δυο 
συμβάσεων που προαναφέραμε, δε 

θα αντιμετωπίζατε αυτό το πρόβλημα.
Β. Βιρβιδάκης: 3^. Εδώ δεν έχουμε 

δεύτερο χρώμα, οπότε αγοράζουμε 
το τρίφυλλο καρό μας στο επίπεδο 
3, υποχρεώνοντας τον συμπαίκτη να 
ξαναγοράσει. Εναλλακτικά, μπορούμε 
να μάθουμε αν έχει τρίφυλλο φιτ στις 
πίκες, αν έχει τετράφυλλο κούπα και 
αν έχει μέγιστο ή ελάχιστο σε σχέση 
φυσικά με το εύρος πόντων που έχει 
ήδη δείξει (12-14), χρησιμοποιώντας 
μια από τις συμβάσεις που αναφέραμε 
στο προηγούμενο πρόβλημα.

Οι αναγνώστες:
Καράκος Χ: 3^. Forcing. Λέμε 

ένα μικρό ψέμα, 1ον γιατί θέλουμε 
να δείξουμε ότι ήταν 5φυλλη η 
κούπα μας και 2ον για να δείξουμε το 
διπλό κράτημα στα καρά. Ουσιαστικά 
ψάχνουμε το κράτημα στην πίκα, που 
θα μας κάνει να παίξουμε 3ΧΑ.

Βουμβουράκης Κ: 2^. New minor 
forcing. Του δείχνω 10 τουλάχιστον 
πόντους και 5φυλλη κούπα.

Κουρμπέτης Β: 2^. Ομοίως με το 
πρόβλημα 2, αναζητούμε 3φυλλη 
υποστήριξη στις κούπες με nmf. 
Αλλιώς πορευόμαστε προς τα 3ΧΑ.

Κόκκινος Ι: 2&. Ως ckeckback 
stayman, δεν μπορεί να δίνω φιτ 
και να κλείνω την αγορά. Ρωτάω για 
3φυλλο φιτ στην κούπα.

Κανάκης Δ: 4$. Είναι φανερή 
η ύπαρξη τουλάχιστον 3φ κούπας 
από μεριάς της Δ, οπότε η μανς είναι 
δεδομένη.

2^=10, 3^=8, 3$=7, 2XA/1XA/2$=6

2^: Ωραίο αλλά δύσκολο χέρι αν δεν 
πάρει αμέσως  φιτ!  Έχουμε πόντους για 
άνοιγμα 1ΧΑ αλλά δεν είναι καθόλου κομψό 
να έχουμε όλες τις αξίες σε 2 χρώματα. 

#  32
$ AK842
^ AK3
& 932

Β
Δ    Α
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Πρόβλημα 3

      Oμάδες - AΔ στη δεύτερη
Δύση Bορράς Aνατολή Nότος
1& πάσο 1$ πάσο
1XA πάσο ;  
; 

#  43
$ AKQ53
^ AK3
& 975

Β
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Πρόβλημα 4

    Oμάδες - όλοι στη δεύτερη
Δύση Bορράς Aνατολή Nότος
  1$ 
1#  ; 
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Καταφεύγουμε σ' ένα μικρότερο ψέμα, ως 
προς το μήκος, και αγοράζουμε  2^ που 
δείχνει 12- 17 πόντους, με 5 4 τα χρώματα, 
μπας και ο δικός μας έχει κάτι σόφο να μας 
απαντήσει. Προσοχή, αν αγοράσει 2$ 
μπορεί να έχει και δίφυλλο, δηλαδή κάνει 
μια αδύνατη επαναφορά!!!

Οι δάσκαλοι:
Κ. Μπόζεμπεργκ: 2^. Αφού 

οι επαναδηλώσεις σε ΧΑ είναι 
απαγορευτικές (1ΧΑ= 12-14π και 
2ΧΑ=17-18π), όπως επίσης και η 
επαναδήλωση 3$ (16-18π και 6φ), 
αναγκαζόμαστε να αγοράσουμε το 
τρίφυλλο, ώστε να μείνει η αγορά 
ανοιχτή, χωρίς όμως να μας εγγυάται 
κανείς  την ομαλή συνέχειά της. Το 
άνοιγμα 1ΧΑ, παρά το ακατάλληλο 
του χεριού (καλό 5φ χρώμα και 
συγκεντρωμένες αξίες σε δυο 
χρώματα),  θα έλυνε το πρόβλημα.  

Β. Βιρβιδάκης: 2^.  Πολύ σωστά 
δεν ανοίξαμε 1ΧΑ με 16 πόντους και 
ΟΚ, καθώς έχουμε καλό πεντάφυλλο 
Major και όλους τους πόντους μας 
συγκεντρωμένους σε δύο χρώματα. 
Η επαναδήλωση μας παρουσιάζει 
πρόβλημα και προτιμάμε τα 2^ 
(12-17 πόντοι 5-4) για να δώσουμε 
την ευκαιρία στον συμπαίκτη να 
ξαναγοράσει (π.χ. ΧΑ με 10+ και 
κράτημα σπαθί). Αν ο συμπαίκτης 
πασάρει τα 2^ θα έχει 6-7 πόντους, 
πιθανό σόλο κούπα και δε θα υπάρχει 
προοπτική για μανς. 

Μ. Παπυράκη: 2^. Κρατάτε 16π, 
5φ μαζέρ και ομαλή κατανομή. Και 
αυτή η περίπτωση είναι μια «τρύπα» 
του φυσικού συστήματος. Δυστυχώς 
το 1ΧΑ ή το 2ΧΑ θα έδειχναν μεν την 
ομαλή κατανομή αλλά θα έλεγαν 
ψέματα ως προς το ποντάζ του χεριού 
σας (12-14 και 18-19 αντίστοιχα). Το 
ψεύτικο μινέρ έρχεται πάλι να μας 
λύσει το πρόβλημα.  Κάνετε κατιούσα 
λοιπόν, δείχνοντας 5-4 μεν, αλλά 
12-16 π. Άλλωστε με όλες τις αξίες 
συγκεντρωμένες στα δύο χρώματα, 
δεν θα σας πειράξει να παίξετε 
στο μισφίτ, αν ο συμπαίκτης είναι 
αδύνατος.

Οι αναγνώστες:
Κανάκης Δ: 2^. Προκειμένου να 

ακούσουμε 2η κουβέντα από τον 
συμπαίκτη μας δηλώνουμε 2^.

Καράκος Χ: 2^. Αν πούμε 1ΧΑ 
δείχνουμε χαμηλό άνοιγμα μέχρι 14 
π. και αποθαρύνουμε τον συμπαίκτη, 
που μπορεί και με 9 πόντους να μας 
βοηθήσει. Κάνουμε μια κατιούσα στα 
καρά, που έχουμε διπλό κράτημα και 
βλέπουμε. Αν δείξει πόντους πάμε για 

μανς. Στη χειρότερη περίπτωση θα 
διορθώσει σε 2$ και θα παίξουμε στο 
5-2. 

Κόκκινος Ι: 2^. Από τη στιγμή 
που δεν ανοίγω 1ΧΑ με 5φυλλο 
πολύ καλό μαζέρ, θα προτιμήσω το 
συμβατικό 2^με 3 φυλλο καρό, που 
περιγράφει χέρι 5-4 ναι μεν, αλλά 
μέχρι 16πόντους από την άλλη.. 
Προτιμώ να κοροϊδέψω για την 
κατανομή, αλλά όχι για τους πόντους. 

Κουρμπέτης Β: 3$. Αφού δεν 
άνοιξα εξαρχής 1ΧΑ με ομαλό χέρι, 
πάει να πει πως θεωρώ ως κύριο 
feature του χεριού το 5φυλλο AKQxxx 
κούπα, οπότε θα το επαναδήλωνα 
λέγοντας ίσως το πιο ανώδυνο από 
τα διαθέσιμα ψέματα. Επίσης λιμιτάρω 
τη δύναμη του χεριού μου και ο 
συμπαίκτης είναι σε καλή θέση να 
αποφασίσει προς τα πού πηγαίνουμε

Βουμβουράκης Κ: 2$. Θα 
προτιμούσα άνοιγμα 1ΧΑ για να 
μην έχω τέτοιου είδους προβλήματα 
στην επαναδήλωση. Τουλάχιστον η 
κούπα μου είναι πολύ καλή, οπότε 
το να αγοράσω 2$ είναι επιτρεπτό 
και λιγότερο παραπλανητικό από 
οτιδήποτε άλλο. 

Κοντρ=10, 3#=9, 2#=8, 
3^/3&=7, 2XA/πάσο =5

3#: Με τόσο καλές πίκες, φανταζόμαστε 
ότι έχουμε 4 και δίνουμε το φιτ. Δεν μ' 
αρέσει το κοντρ νέγκατιβ χωρίς κούπες και 
σπαθιά, δηλαδή χωρίς τίποτα από αυτά 
που κατ' αρχήν υπόσχεται αυτή η σύμβαση. 
Επιπλέον κόβω τις δυνατότητες ανέξοδης 
παρέμβασης των αντιπάλων...

Οι δάσκαλοι:
Κ. Μπόζεμπεργκ: Κοντρ. Με 

σκοπό σε ό,τι αγοράσει ο συμπαίκτης, 
να φιτάρουμε στη συνέχεια τις πίκες, 
δείχνοντας προτασιακό χέρι με 
τρίφυλλο φιτ.

Β. Βιρβιδάκης: Κοντρ. Θέμα 
συμφωνίας για το πώς δείχνουμε 
το χέρι οριακής βοήθειας (limit) 
με τρίφυλλο. Πολλοί παίκτες το 
περιγράφουν με κοντρ νέγκατιβ και 
μετά φιτ, ενώ με κιουμπίντ δείχνουν 
είτε χέρι με φιτ (τρίφυλλο+) και αξίες 

τουλάχιστον για μανς, είτε χέρι με 
τετράφυλλο φιτ και αξίες οριακής 
βοήθειας.

Μ. Παπυράκη: Κοντρ. Με limit 
αξίες και 4φ φιτ θα αγοράζατε 
κατευθείαν 3#. Τώρα δε χάνετε τίποτα 
να κάνετε πρώτα negative, με σκοπό 
να ενισχύσετε οικονομικά τις πίκες σε 
δεύτερη φάση.  Με αυτόν τον τρόπο 
θα μπορέσετε να διαχωρίσετε το 3φ, 
από το 4φ φιτ.

Οι αναγνώστες:
Κόκκινος Ι: Κοντρ. 3& είναι πιο 

δυνατή αγορά, με 2# λέω ψέματα, 
με 3# υπόσχομαι 4φυλλη πίκα. Με 
το κοντρ ίσως καταλάβει κούπες ο 
συμπαίκτης μου, αλλά αν τις δηλώσει 
θα επιστρέψω στις πίκες και θα 
καταλάβει ότι έχω 3φυλλο φιτ πίκα 
και 10-11 πόντους. 

Βουμβουράκης Κ: 3#. Εφόσον 
παρεμβλήθηκε ο αντίπαλος θα πώ 
αμέσως 3#. Έχω προτασιακό χέρι με 
11 πόντους, αφού το αναβαθμίσω 
λόγω της 2φυλλης κούπας. Αν έχει 
κάτι παραπάνω από 12-13 θα το πάει 
στη μανς. 

Κανάκης Δ: 3#. Δίνουμε το φιτ και 
προτείνουμε τη μανς. 

Καράκος Χ: 3#. Οι 10 πόντοι από 
ονερ +2 από κατανομή, μαζί με το 
γεγονός ότι τόσο στις πίκες, όσο και στα 
σπαθιά ο αντίπαλος με τους πολλούς 
πόντους είναι εντός εμπάς, μας κάνει 
να αισιοδοξούμε. Παρ'όλα αυτά οι 
κούπες είναι αδύναμες και μπορεί 
εκεί να μας κάνει 1, ή και 2 μπάζες ο 
αντίπαλος και να μας βάλει μέσα. Αν ο 
συμπαίκτης έχει 12 πόντους, ίσως είναι 
καλύτερα να πασάρει. Αν έχει 14 θα 
την αγοράσει αυτός.

Κουρμπέτης Β: 3^. Cuebid στο 
αντίπαλο χρώμα σε αυτή την αγορά 
δείχνει 10+ και φιτ τουλαχιστον 
3φυλλο, ό,τι ακριβώς είναι το χέρι 
μου δηλαδή! 

3^=10, 3#=9, 3&=8, 4#=7, 2ΧΑ=5

3^: Το χέρι μας με τον ένα ή τον 
άλλο τρόπο έχει να πάει μανς. Αυτό 
δείχνει το κιουμπίντ, 4φυλλο φιτ και αξιές 
τουλάχιστον για μανς. Προσοχή: ΔΕΝ 
σημαίνει ότι έχουμε τον άσο καρό ή σικάν 
καρό.

#  KQ2
$ 53
^ 976
& AJ976
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Πρόβλημα 5

      Zεύγη - AΔ στη δεύτερη
Δύση Bορράς Aνατολή Nότος
1# 2^ ; 
   

#  KJ53
$ 54
^ 953
& AK109
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Πρόβλημα 6

      Oμάδες - όλοι στη δεύτερη
Δύση Bορράς Aνατολή Nότος
1# 2^ ; 
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Οι δάσκαλοι:
Κ. Μπόζεμπεργκ: 3^. Εάν η 

βοήθεια με πήδημα δείχνει 4φ 
φιτ και προτασιακό χέρι, τότε το 
κιουμπίντ δείχνει φιτ με αξίες μανς. 
Το συγκεκριμένο χέρι έχει αξίες που, 
μετά το άνοιγμα του συμπαίκτη, το 
αναβαθμίζουν και καλό είναι να παίζει 
μανς.

Β. Βιρβιδάκης: 3^. Χέρι με 
τετράφυλλο φιτ και αξίες οριακής 
βοήθειας, εφόσον έχουμε συμφωνήσει 
με το συμπαίκτη ότι αγοράζεται μέσω 
κιουμπίντ.

Μ. Παπυράκη: 3^. Δεν αγοράζω 
3# γιατί θεωρώ το χέρι καλύτερο από 
προτασιακό. Έχετε 4φ φιτ, 11 καλούς 
πόντους, συγκεντρωμένες αξίες στα 
μακριά χρώματα, και ένα δίφυλλο. Αν 
ο συμπαίκτης είναι κοντός στα ^, θα 
βγάλετε μανς απέναντι σε minimum 
χέρι. Το cue-bid είναι η δυνατότερη 
αγορά που διαθέτετε μετά από 
παρεμβολή. Θα σας πρότεινα μάλιστα 
να υπόσχεται απαραιτήτως φιτ. 

Οι αναγνώστες:
Κουρμπέτης Β: 3^. Όπως και 

στο πρόβλημα 5, αρχίζω με cuebid 
στο αντίπαλο χρώμα για να δείξω 
υποστήριξη και 10+ ποντους με 
κατανομή. Το χέρι μου είναι καλύτερο 
από την προηγούμενη διανομή (έχω 
4 ατού και 12 πόντους με κατανομή). 
Θα το θεωρούσα game forcing 
ιδίως σε ομάδες και αν ο συμπαίκτης 
προσπαθήσει να κάνει sign off θα τον 
πάζ στη μανς δείχνοντας τα εξτρά μου.

Βουμβουράκης Κ: 3&. 12 
πόντους το χέρι μου με την 4φυλλη 
υποστήριξη. Αν παίζουμε το πήδημα 
στη μανς σαν αδύνατο μίλημα, θα 
προτιμήσω να αγοράσω πρώτα 3&.

Καράκος Χ: 4#. Με 11 από ονέρ 
και 2 από κατανομή, έχουμε σίγουρη 
μανς και την αγοράζουμε αμέσως. 

Κανάκης Δ: 3#. Δίνουμε το φιτ και 
προτείνουμε τη μανς.

Κόκκινος Ι: 3#. Για τους 
παραπάνω λόγους κι επειδή δεν 
είναι μπαραζοτική αγορά το 3#. 
Εξαιτίας των πολύ καλών σπαθιών 
θα σκεφτόμουν και το 3&, παρά το 
τετράφυλλο χρώμα μου.

3$/κοντρ=10, 3&/3^=8, 
4#=7, 4ΧΑ=5

3$: Θα πάμε σίγουρα μανς, αυτό λέει 
το κιουμπίντ. Αν ο συμπαίκτης έχει βλέψεις 
για σλέμ θα μας το εκφράσει...με ένα άλλο 
κιουμπίντ βέβαια! 

Οι δάσκαλοι:
Κ. Μπόζεμπεργκ: 3$. Παρατηρή-

στε ότι το κιουμπίντ μπορεί να γίνει και 
με τρίφυλλο φιτ, αρκεί το χέρι να είναι 
επιτακτικό για μανς.

Β. Βιρβιδάκης: 3$. Με βάση όσα 
προαναφέρθηκαν στο πρόβλημα 5, 
περνάμε από κιουμπίντ με δυνατό χέρι 
και φιτ.

Μ. Παπυράκη: 3$. Cue-bid πάλι. 
Δείχνετε τη δύναμή σας, δίνοντας 
ταυτόχρονα φιτ. Με αυτόν τον 
τρόπο ζητάτε  από τον συμπαίκτη 
να περιγράψει περισσότερο το χέρι 
του. Αν κλείσει τη μανς στις 4# θα 
σας δείξει minimum άνοιγμα, ενώ με 
δυνατότερα χέρια θα προχωρήσει σε 
κάποιο cue-bid με τη σειρά του.       

Οι αναγνώστες:
Κουρμπέτης Β: 3$. Παρόμοια 

αγορά με τις δυο προηγούμενες. 
Ακόμα δυνατότερο χέρι αλλά παρόλα 
αυτά ξεκινάμε με cuebid, δείχνοντας 
φιτ και 10+. Το σλεμ δεν είναι πολύ 
πιθανό, αλλά αν ο συμπαίκτης έχει 
extras και με πάει κατευθείαν στη μανς 
θα το σκεφτώ πολύ αν πρέπει να το 
διερευνήσω. 

Καράκος Χ: 3$. Cuebid. Πιθανότα-
τα η παρεμβολή του αντιπάλου είναι 
weak. Έχουμε φιτ στις πίκες και 14+1 
πόντους, οπότε ψάχουμε και για κάτι 
παραπάνω. Αν ο συμπαίκτης έχει πε-
ρισσότερη δύναμη και σόλο ή σικάν 
στις κούπες, μπορεί να ψάξουμε για 
σλεμ.

Κόκκινος Ι:  3&. Το χαμηλότερο 
μινέρ στη στάθμη 3, αφού έχουν το 
ίδιο μήκος. Έχω πολύ δυνατό χέρι, 
πάω σίγουρα για μανς, είναι forcing 
η αγορά. Δε θέλω να αγοράσω 3$ 
γιατί δεν έχω 4φυλλο φιτ, αλλά είναι 
λογική αγορά και από τη στιγμή που 
παίζω ομάδες είτε βγάλω 3ΧΑ είτε 4# 
ένα και το αυτό, δε με πολύνοιάζει το 
κράτημα κούπα.

Βουμβουράκης Κ: 3&. Στην επα-
ναδήλωση 3#, που ενδεχομένως δεν 
μπορούσε να αγοράσει κάτι άλλο, θα 
το πάω στη μανς. 

Κανάκης Δ: 4#. Δίνουμε τη 
μανς δείχνοντας τη δύναμή μας και 
αναμένουμε αναζήτηση σλεμ από τον 
συμπαίκτη, αν έχει δύναμη όχι απλού 
ανοίγματος.

4ΧΑ=10, Κοντρ=8, 5^=7, πάσο=6

4ΧΑ: Αν πούμε κοντρ (ομιλίας) 
αφήνουμε τη δυνατότητα  στο συμπαίκτη 
να το μετατρέψει σε κοντρ τιμωρίας 
πράγμα που προφανώς καθόλου δεν 
επιθυμούμε...Τώρα του λέμε ότι έχουμε   
διχρωμία  (όχι συγκεκριμένη). Ο δικός μας 
θα αγοράσει το καλλίτερο μινέρ του (σε 
ισομήκη το χαμηλότερο) κι' άν είναι σπαθιά 
και εμείς έχουμε καρά – κούπες όπως εδώ, 
θα αγοράσουμε τα καρά και θα καταλάβει 
ότι είχαμε διχρωμία στα κόκκινα.

Οι δάσκαλοι:
Κ. Μπόζεμπεργκ: 4ΧΑ. Αγορά που 

δείχνει δυνατή τυχαία διχρωμία. Ο 
συμπαίκτης με ανοχή σε δύο χρώματα, 
τρίφυλλα το λιγότερο, αγοράζει το 
χαμηλότερο. Σε αντίθετη περίπτωση 
αγοράζει 5& και εμείς, δηλώνοντας 
5^, δείχνουμε ότι έχουμε διχρωμία 
στα κόκκινα.

Β. Βιρβιδάκης: 4ΧΑ. Δεν 
κοντράρουμε, καθώς το χέρι μας 
είναι καθαρά παικτικό και δείχνουμε 
με την αγορά μας κάποια διχρωμία 
(όχι υποχρεωτικά τα minors, καθώς 
δεν υπάρχει αγοραστικός χώρος για 
διαφοροποιήσεις των διχρωμιών). Στα 
5& του συμπαίκτη θα αγοράσουμε 
5^, δείχνοντας ότι η διχρωμία μας 
περιελάμβανε καρό και κούπες.

Μ. Παπυράκη: 4ΧΑ. Αυτή η αγορά 
δείχνει κάποια δυνατή διχρωμία, 
και όχι τα μινέρ συγκεκριμένα. Σε 
τόσο ψηλά μπαράζ ο αγοραστικός 
μας χώρος είναι ελάχιστος. 
Χρησιμοποιούμε λοιπόν το 4ΧΑ για 
να δηλώσουμε άγνωστη διχρωμία. 
Ο συμπαίχτης θα αγοράσει το 
χαμηλότερο ιεραρχικά τρίφυλλο. Έτσι, 
αν ακούσετε 5& θα διορθώσετε στα ^, 
ζητώντας του να διαλέξει κάποιο από 
τα κόκκινα χρώματα. 

Οι αναγνώστες:
Κόκκινος Ι: 4ΧΑ. Το κοντρ σε 

τόσο μεγάλο επίπεδο είναι σίγουρα 
τιμωρίας. Με τη δήλωσή μου δείχνω 
δυνατή διχρωμία στα 2 από τα 3 
εναπομείναντα χρώματα. Αν ακούσω 
5& θα δηλωσω 5^, δείχνοντας ποια 
είναι η διχρωμία μου.

Κανάκης Δ: Κοντρ. Καλούμε 
τον συμπαίκτη να τοποθετηθεί. Αν 

#  AQ3
$ 87
^ AK83
& J1093
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Πρόβλημα 7

      Oμάδες - όλοι στην πρώτη
Δύση Bορράς Aνατολή Nότος
1# 2$ ; 

#  -
$ AQJ96
^ AJ10963
& K3
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Πρόβλημα 8

      Oμάδες - AΔ στη δεύτερη
Δύση Bορράς Aνατολή Nότος
   4#
πάσο πάσο ;
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32ος  Διαγωνισμός
#  8742
$ Q42
^ J8632
& 4
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Πρόβλημα 1

      Zεύγη - όλοι στη δεύτερη
Δύση Bορράς Aνατολή Nότος
1XA πάσο ; 

#  Q10853
$ 3
^ AKQ3
& A86
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Πρόβλημα 4

    Oμάδες - όλοι στη δεύτερη
Δύση Bορράς Aνατολή Nότος
  1# πάσο
2# πάσο ; 

#  K4
$ A8
^ 86
& AKQJ943
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Πρόβλημα 7

      Oμάδες - όλοι στην πρώτη
Δύση Bορράς Aνατολή Nότος
 1# ; 

#  AQ53
$ KQ6
^ K6
& Q984
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Πρόβλημα 2

      Zεύγη - όλοι στη δεύτερη
Δύση Bορράς Aνατολή Nότος
1XA πάσο 2& πάσο
2^ πάσο ; 

#  A643
$ AQ2
^ KJ876
& 6
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Πρόβλημα 8

      Oμάδες - AΔ στη δεύτερη
Δύση Bορράς Aνατολή Nότος
 1& κοντρ πάσο
1$ πάσο ;

#  A3
$ KQJ1052
^ AQ3
& 75
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Πρόβλημα 3

      Oμάδες - AΔ στη δεύτερη
Δύση Bορράς Aνατολή Nότος
 1^ ; 

#  KQJ54
$ J4
^ J653
& AK
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Πρόβλημα 6

      Oμάδες - όλοι στη δεύτερη
Δύση Bορράς Aνατολή Nότος
  1# πάσο
4&* πάσο ;
* Σπλίντερ: 4φυλλο+ φιτ, σόλο ή σικάν σπαθί, 11-14 π. 

από ονέρ   

#  AQ832
$ K5
^ AJ
& 9764
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Πρόβλημα 5

      Zεύγη - AΔ στη δεύτερη
Δύση Bορράς Aνατολή Nότος
  1# πάσο
4&* πάσο ; 
* Σπλίντερ: 4φυλλο+ φιτ, σόλο ή σικάν σπαθί, 11-14 
π. από ονέρ

απαντήσει 5& θα διορθώσουμε σε 5^, 
οπότε θα καταλάβει και τις κούπες μας. 
Με πιθανό πάσο του θα μετατραπεί το 
κοντρ ομιλίας σε κοντρ τιμωρίας, αν 
έχει καλά κρατήματα στις πίκες.

Κουρμπέτης Β: Κοντρ. Το κοντρ 
σε αυτή τη θέση δείχνει πόντους και 
αφήνει στον συμπαίκτη τη δυνατότητα 
είτε να το αφήσει για τιμωρία, αν έχει 
ένα ομαλό χέρι, ή να το βγάλει, αν 
πιστεύει οτι υπάρχει δυνατότητα να 
πάμε στο επίπεδο 5... 

Καράκος Χ: Κοντρ. Έχουμε 15 
πόντους και πολύ ανώμαλη κατανομή. 
Αν ο συμπαίκτης πάει πάσο γιατί έχει 
πολλές πίκες, θα μετατρέψει το κοντρ 
σε τιμωρίας, αν όχι, θα αγοράσει 
κάτι άλλο. Φυσικά θα πρέπει να έχει 
προσυμφωνηθεί από το ζευγάρι ότι το 
κοντρ ομιλίας υπάρχει ακόμη και σε 
αγορά 4#.

Βουμβουράκης Κ: Πάσο. Το κόντρ 
θα είναι ομιλίας, αλλά τι γίνεται αν 
μου πει ο συμπαίκτης μου 5& που 

είναι και το πιθανότερο; Από την 
άλλη, οι εμπάσες μου δεν θα περνάνε 
κατά πάσα πιθανότητα. Οπότε “πάσο” 
μιας και είμαστε στη δεύτερη.

Πρώτος από τους αναγνώστες o 
Κόκκινος Ι με 75 πόντους στους 80 και 
ακολουθούν οι Καράκος Χ, Κρητικός 
K., Kουρμπέτης B., Bουμβουράκης K., 
Kανάκης Δ., Mατσούκα Π., Σπάθουλα 
M., Mατθαίος I., Mούζουρος K., Γκινιός 
Σ.

Σ υ γ χ α ρ η τ ή ρ ι α .
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Nικητές Eσωτερικών Πρωταθλημάτων
Σωματείων
(Από Mάιο - Σεπτέμβριο 2012)

Επιμέλεια Ιγνάτιος Σουβατζής

 Όμιλος ΟΑMΘ| 12-13/05/2012
1-16 
Νουλίκας Γ - Κώστογλου Β
Χρηστίδου Ε - Οργαντζίδης Γ
Αθανασιάδης Α - Τριχόπουλος Α
Σταυράκη Π - Δεστέφανος Κ
Βλάχου Λ - Παπαγιάννης Ι.
Μπιμπλή Ε - Ζαμπόγλου Κ

114,00
96,00
90,00
89,00
86,00
83,00

 Όμιλος OAM| 25-27/05/2012
1-16
Μπανίκας Χ
Παπαπέτρος Γ
Λιόσης Γ
Μαυρίκου Ε
Βιρβιδάκης Β
Κορώνη Μ

63,32
63,32
59,81
58,97
57,71
56,88

1-9
Μπουρλέτσικας Α
Κοτσώνη Α
Τσιφουτίδη Β
Μαρκάτου Τ
Δώσσας Γ
Τούλης Ι

64,00
64,00
62,04
62,04
59,61
59,61

1-6
Φωτιάδου Α
Γεωργουτσάκου Μ
Μαντζαβίνου Ε
Κορακάς Ν
Σκούρτας Σ
Μπουγιατιώτη Χ

59,21
59,21
58,22
58,22
57,82
57,82

 Όμιλος ΟAA| 25-27/05/2012
1-16
Μπομπολάκη Μ
Μπομπολάκης Σ
Κοντομήτρος Κ
Καρλαύτης Γ
Παπακονδύλης Ι
Δερμιτζάκη Κ
Λάμπρου Δ

64,86
64,86
63,99
63,99
60,31
60,19
60,19

1-9
Συκάς Ε
Γρίσπος Γ
Σκούρα Ν
Ουρενάι Κ
Πανουργιά Ρ
Χαρλαύτης Δ

67,31
67,31
58,46
58,46
57,27
57,27

1-6
Βουβουλάκης Ε
Σκοβολάς Σ
Αλεξανδρή Θ
Καλογεράς Δ
Πύρζας Δ
Σιγάλα Ε

64,06
64,06
59,69
59,69
56,56
56,56

 Όμιλος ΛΑΜΘ| 26-27/05/2012

1-16
Πουρλιώτης Γ - 
Οικονομόπουλος Γ.
Βλάχου Λ - Παπαγιάννης Ι.
Μαρκάκης Ι - Παπαγιάννης Α
Θεοδωρίδης Ι - Ρουσίδης Δ
Τριχόπουλος Α - 
Αθανασιάδης Α
Χρηστίδου Ε - Οργαντζίδης Γ

58,12

56,50

56,46

56,25

55,46
53,71

 Όμιλος AOMB | 01-04/06/2012
1-16
Βογιατζόπουλος Σ
Μπομπολάκης Σ
Μαρσώνης Π
Μπάστας Κ
Βάλβη Α
Παπακωνσταντίνου Δ.

57,04
57,04
56,66
55,90
55,25
55,25

1-9
Αρχοντάκη Ζ
Ρισαρντελατούρ Λ
Λαζάρου Μ
Κασιμάτης Βουτυράς Α
Μιχαλοπούλου Κ
Μιχαλόπουλος Α

56,03
56,03
54,33
54,33
54,29
54,29
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 Όμιλος ΟΑΜP| 10-12/06/2012
1-16
Κοτινάς Σ - Καβαλάκης Ι
Καρακατσάνης Β - Τσάβαλος Α
Σιμάτης Α - Τυραδέλλη Α
Κολιάης Α - Κολιάη Ε
Παπανικολάου Τ - Κλέτσας Α
Κοφινάκος Π - Κατάξενος Γ

60,24
57,10
53,70
53,48
53,19
52,94

 Όμιλος ΑΟΜΨ| 15-17/06/2012
1-16
Κυριακίδης Γ
Πλατρίτου Π
Σαρλής Σ
Σκορδαλίδη Κ
Δελημπαλταδάκης Ν
Μούλιου Τ
Σοφιός Μ

62,99
62,99
57,78
56,13
56,13
55,29
55,29

1-9
Πύρζας Δ
Στραβοπόδης Δ
Νικολάου Α.
Παπαγεωργίου Γεω
Τσάκα Δ
Τουινέα Α

61,18
61,18
60,20
60,20
57,82
57,82

 Όμιλος ΑΣΝΒ | 28-30/06/2012
1-16 
Καμτσίου Τ
Κορδούτης Γ
Καψαμπέλης Ι
Χριστοδούλου Π
Νικηφοράκη Γ
Νικηφοράκης Ι

64,33
64,33
62,74
62,74
62,60
62,60

 Όμιλος ΟΠΑΦ | 29/06-01/07/2012
1-16
Πανόπουλος Κ
Βιρβιδάκης Β
Προκοπίου Ι
Μωυσίδης Α
Λιόσης Γ
Σκορδαλίδη Κ

61,09
59,35
57,70
57,70
57,08
56,51

1-6
Ματσούκα Π
Μέκου Μ
Βουμβουλάκης Ε
Κουτσιμπάνης Δ
Σταυρινού Σ
Κούρος Μ

59,19
59,19
54,69
54,69
54,48
54,48

 Όμιλος ΑΟΜΒ | 29/06-01/07/2012

1-16
Τσατσά Α - Σαρλής Σ
Καραλής Β - Παπαχριστοφόρου Β
Βαγιανού Μ - Βαγιανός Γ
Μαυρίκου Ε - Τρίπου Μ
Οικονόμου Λο - Χρήστου Χ
Γκαμπάι Δ - Παπαδημητρίου Ι

58,95
56,35
56,29
56,16
55,38
53,72

1-9
Αγγελοπούλου Μ - Λεβέντης Ι
Κατριτζιδάκης Κ - Μουτάφη Β
Ζήβα Α - Κάλλα Α
Χαλδαίος Δ - Μπαλωμένου Α
Καλογερά Ε - Μπενετάτος Α
Πάχνη Ν - Χρυσοσπάθη Α

 Όμιλος ΣΛAM | 29/06-01/07/2012

1-16
Καλογεράς Μ - Δήμου Ε
Onde Al -  Oguz O
Σκορδομπέκης Α - Yukcel T
Γρημάνης Β - Δουκαρέλλης Α
Μπάμπου Κ - Καραντανέλλης Γ
Mustafa S - Akif E

59,76
58,80
57,77
57,20
54,52
53,56

1-9
Ψάνη Χ - Καλιάλη Χ
Αρμάδα Α - Πρωτούλης Χ
Καζάζης Μ - Κατατριώτης Γ
Αναγνωστόπουλος Νικ - Βασιλέλλης Π
Μαστραντωνάκης Γ - Ουζουνέλλη Μ
Σπυριδάκη Α - Ελευθερίου Π.

64,55
60,20
54,50
51,59
46,30
46,03

 Όμιλος ΟAM| 05-07/07/2012

1-16
Σαπουνάκης Α
Ζώτος Λ
Σκορδαλίδη Κ
Βιρβιδάκης Β
Δελημπαλταδάκης Ν
Παπακυριακόπουλος Γ

68,48
68,48
59,21
58,32
58,21
58,21

1-9
Λάλος Π
Καλύβα Γ
Καλύβα Ι
Gong J.P.
Επιτηδείου Ε
Γιαννάκη Λ

59,84
59,84
58,86
58,86
57,04
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 Όμιλος ΑΟT | 6-8/07/2012
1-16
Μαρσώνης Π
Μπενιού Μ
Οικονομίδης Ν
Κοταράς Κ
Σοφιός Μ
Σαρλής Σ

61,02
61,02
60,25
59,67
57,80
57,44

1-9
Θεοδωράκης Γ
Τσαγκλής Π
Μιχαλόπουλος Α
Μιχαλοπούλου Κ
Βλέσσα Α
Αναστασοπούλου Υ

59,49
59,49
57,50
57,50
56,82
56,82

1-6
Κοκκαλίδου Φ
Νίκα Ν
Ρισαρντελατούρ Λ
Χαλδαίος Δ
Κούρτη Κ
Σταυρίδης Α

61,86
61,86
61,11
61,11
58,04
58,04

 Όμιλος OAMKH - ΑΕΠΜΑ | 12-14/07/2012

1-16
Καρλαύτης Γ - Κοντομήτρος Κ
Μαμιδάκη Λ - Ρούσσος Γ
Δοξιάδης Κ - Παπακυριακόπουλος Γ
Γκουγιάννος Δ - Γαβριήλογλου Α
Δοξαστάκης Γ - Διαμαντίδης Ν
Κυριακίδου Α - Μιχαλόπουλος Μ

60,69
58,81
58,17
57,69
56,92
56,80

1-9
Κατρίνης Μ - Κατρίνη Δ
Μαρκάτου Τ - Γουλιέλμος Ι
Φιλέα Θ - Τόγιας Δ
Βέρτη Β - Καράγιωργας Π
Λιάος Β - Λιάου Α
Γαλανοπούλου Α - Στρουμπής Γ

64,76
57,47
54,68
54,64
54,06
52,12

1-6
Γεωργουτσάκου Μ - Χαλκιά Μ.
Γκουργκούνη Μ - Κούγιας Μ
Μπογιατζής Γ - Μαλτέζος Π
Κρίνη Α - Σύρκου Γ
Πεινιρτζόγλου Λ - Ρήτα Α
Σαρσέντη Α - Μπράτσου Ρ

59,01
57,69
56,44
55,69
53,53
50,60

 

1-16
Μαμιδάκη Λ
Ρούσσος Γ
Μιχαλόπουλος Μ
Κυριακίδου Α
Σαπουνάκης Α

Μήτση Γ
Μιχαλάκου Κ
Αθερινός Β
Λαγγουράνης Φ

Βαγιανός Γ
Κάγκαλος Α
Παπακυριακόπουλος Γ
Δοξιάδης Κ

185,00

157,00

156,00

1-9
Μπουρλέτσικας Α
Βέρτη Β
Καράγιωργας Π
Οικονόμου Ευ

Κάππας Α
Γουλιέλμος Ι
Κατρίνης Μ
Κατρίνη Δ

Φιλέα Θ
Τόγιας Δ
Μπρεγιάννη Β
Φερεντίνου Ε

96,00

89,00

78,00

1-6
Λιάος Β
Λιάου Α
Γεωργουτσάκου Μ
Χαλκιά Μ.

Σωτήρχου Λ
Πατσάλη Μ
Σύρκου Γ
Κρίνη Α

Παλατζιάν Α.
Μπίνα Ε
Κούκουλα Μ
Ψαλλίδα Τερζάκη Ν

93,00

84,00

44,00

 Όμιλος  ΑΟΜΨ | 13-15/07/2012

1-16
Κατσαρέλη Ε
Σταθακοπούλου Ρ
Παπαπέτρος Γ
Δεληγιάννης Μ
Αβδούλος Σ
Σιδηρόπουλος Σ

61,86
61,86
60,12
59,99
57,22
57,22

1-9
Νικολάου Α.
Γρίσπος Γ
Τσελεκούνης Ι
Παπαγεωργίου Γεω
Βώβος Κ
Πύρζας Δ

60,92
60,92
60,07
60,07
59,70
59,70

 Όμιλος  ΠΛΗ | 26-28/07/2012

1-16
Μανούρας Φ - Πετράκης Γ
Ακασιάδης Ι - Παπαδάκης Ν
Κιούλπαλης Ι - Μυρτάκη Ε
Διαλυνάς Α - Κουφάκης Ε
Μπουμπουλάκης Ε - Χαιρέτης Ι
Παπυράκη Μ - Προκοπίου Ι

176,00
158,00
150,00
148,00
145,00
144,00

 Όμιλος  ΑΟT | 27-29/07/2012

1-16
Κοταράς Κ
Οικονομίδης Ν
Μαρτζουβάνης Λ
Μέλιας Β
Καρβέλας Γ
Λεβέντης Ι
Στεφανόπουλος Κ

60,54
60,54
53,42
53,25
53,25
53,15
53,15

1-9
Παπαγεωργίου Κ..
Πύρζας Δ
Μυράτ Σ
Καβούκη Δ
Σαλεβουράκη Ε
Βέρτη Β

61,34
61,34
59,13
59,13
57,34
57,34
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 Όμιλος ΟΠAΦ | 27-29/07/2012
1-16
Παπαδόπουλος Αδ
Αθανάσογλου Μ.
Παπακυριακόπουλος Γ.
Δελημπαλταδάκης Ν
Γιαννάς Κ
Βλάχος Θ
Μπομπολάκης Σ

59,66
59,66
57,67
57,67
56,88
56,30
56,29

1-9
Λάλα Ξ
Σαρμάς Ν
Μαχαιριανάκη Φ
Ακούρης Ι
Βενέκα Ε
Κοτσώνη Α

57,01
57,01
55,46
55,46
54,58
54,58

 Όμιλος OΠAΦ | 03-05/08/2012

1-16
Διονυσόπουλος Δ
Κοντομήτρος Κ
Δελημπαλταδάκης Ν
Κτενίδης Π
Κανναβός Π
Λούντζη Ε

58,10
57,75
57,48
56,69
56,08
56,08

1-9
Μπράμος Π
Οικονόμου ΝΙ
Λάλος Π
Καλύβα Γ
Πρωτοπαπάς Β
Μπρέσκα Τ

61,81
61,81
61,12
61,12
56,66
56,66

 Όμιλος  ΚΟΑΜ | 4-6/8/2012

1-16
Κατσαράκης Δ - Καραμάνος Α
Χρυσικόπουλος Σ - Κυριάκης Α
Άνθης Δ - Βούλγαρης Σ.
Δραγώνας Β - Θεοτόκης Ν
Χατζηδάκης Β - Μακρή Α
Καραγιαννόπουλος Λ - Κοτινάς Σ

57,21
57,03
56,36
55,07
54,08
52,28

 Όμιλος ΟΑΜΧΝ | 09-11/08/2012

1-16
Καλιακμάνη Α - Μενεγάκης Σ
Αντουράκης Η - Εφεντάκης Ν
Διαλυνάς Α - Διαλυνάς Μ
Σταυρουλάκης Ν - Φασουλάκης Κ
Κουρκουνάκης Γ - Κουφάκης Ε
Κουταλάς Μ - Σταυριανάκης Ε

62,93
61,28
58,56
57,95
57,10
57,00

 Όμιλος ΑΟΜΨ | 10-12/08/2012

1-16
Μιχαλάκου Κ
Μωυσίδης Α
Κορώσης Θ
Αβδούλος Σ
Δελημπαλταδάκης Ν
Σκορδαλίδη Κ

66,78
66,78
62,08
62,08
60,39
60,39

1-9
Νικολάου Α.
Γαβριήλ Χ
Μπουρλέτσικας Α
Μανδαράκας Ε
Κασιμάτης Βουτυράς Α
Νεράντζη Α
Πρωτοπαπάς Β

64,22
64,22
57,01
57,01
56,81
55,19
55,19

 Όμιλος ΑΟΜΣ | 23-25/08/2012

1-16
Παπαπέτρος Γ - Παπυράκη Μ
Οικονομόπουλος Γ - 
Παπακωνσταντίνου Λ
Μωυσίδης Α -Νίκα Β
Βενετάκη Α - Μπούρας Π
Μαρσώνης Π - Τριανταφύλλου Π
Δεληγιάννη Κ - Θεοδωράκη Α

60,48

58,48
56,48
55,24
54,95
52,00

1-9
Καραμπάση Ι - Ιωαννίδου Υ
Καλογερά Ε - Μπενετάτος Α
Μπαλαντινού Κ - Σωτήρχου Λ
Wilson G - Ψαρρή Α
Γρίσπος Γ - Αλευρίτης Π
Τσιβίδου Α - Σταθάτος Χ

59,35
57,17
54,53
53,48
53,19
52,77

1-6
Μπράτσου Ρ - Παλατζίαν Α
Μήλα Ν - Σώμος Γ
Αυγουστή Σ - Καράκος Χ
Δροσιάδου Μ - Δροσιάδης Τ
Καραγιαννόπουλος Α - Γιαννακούρος Σ
Κρίνη Α - Σύρκου Γ

60,83
59,44
54,03
53,89
53,33
51,81

 Όμιλος ΑΟΜΨ | 24-26/08/2012

1-16
Μπανίκας Χ
Κυριακίδης Γ
Μούλιου Τ
Νικητόπουλος Γ
Τσάκας Η
Σωτηρόπουλος Χ
Μαρκάτου Τ

64,40
60,67
60,67
58,67
58,67
55,51
55,51

1-9
Τσάκα Δ
Χόλη Σ
Σώρος Ν
Οικονόμου ΝΙ
Νικολάου Α.
Γαβριήλ Χ

62,96
62,96
60,29
60,29
56,88
56,88
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ΔΕΥΤΕΡΑ
ΑΣΑΕ Ομάδες Όπεν / Ομάδες 1-9 19.30
ΑΟΜ Ζεύγη χάντικαπ (ταυτ.) 19.30
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00
ΑΟΜΨ Ζεύγη 1-9/ Ζεύγη 1-6 20.00
ΑΟT Oμάδες 1-9/ Oμάδες 1-6 19.30
ΘΕΣΠΙΣ Oμάδες Όπεν 17.00
ΜΕΛΙΣΣΙΑ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.)/ Ζεύγη 1-6 19.15

OAMKH
Oμάδες Όπεν / Oμάδες 1-9/ 
Oμάδες 1-6

20.00

ΟΑΜ-ΛE Oμάδες Όπεν / Oμάδες 1-9 20.30
ΟΑΜΠΕΙ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.15
ΟΠAΦ Ζεύγη Swiss Όπεν 20.30
TPITH
ΑΟΜ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.)/ Oμάδ. 1-9 20.30
ΑΟΜΨ Ζεύγη όπεν (ταυτ.) 20.30

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

19.45
19.30

ΑΣΝΒ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 19.30

ΑΟΜΒ
Ζεύγη Όπεν/ 
Ζεύγη 1-9 (ταυτ.)

10.30
20.15

ΑΟΤ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.)/ Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 19.30

ΘΕΣΠΙΣ Ζεύγη Όπεν 10.45
IKAPOΣ Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 20.00
ΜΕΛΙΣΣΙΑ Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 19.15
MΠOKA Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΟΑΜΚΗ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.)/ Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 20.00

ΟΑΜ-ΛE
Ζεύγη Όπεν (ταυτ.)
Ζεύγη 1-6

20.30
20.00

ΟΠAΦ Ζεύγη 1-9 20.30

TETAPTH
ΑΕΠΜΑ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 19:30
ΑΟΜ Oμάδες Όπεν/ Oμάδες 1-6(7) 20.30
ΑΟΜΒ Ζεύγη 1-6/ Oμάδες Όπεν 20.15

ΑΟMΨ
Ζεύγη 1-9
Ζεύγη Όπεν (ταυτ.)

19.30
20.30

ΑOT Ζεύγη 1-9 20.30
AΣAE Oμάδες Όπεν 19.30
IKAPOΣ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00
MΠOKA Ομάδες Όπεν 20.00
ΟΑA Zεύγη Όπεν 10.30
OAMΠEI Ομάδες Όπεν 20.15

OAMKH
Zεύγη Όπεν με χάντικαπ/
Zεύγη 1-9 Swiss/
Zεύγη 1-6

10.30
20.00
19.30

OAM-ΛE Zεύγη χάντικαπ (ταυτ.) 20.00
OΠAΦ Ομάδες Όπεν - Zεύγη 1-6 20.30
ΠEMΠTH
ΑΟΜ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.)/ Ζεύγη 1-9 20.30
ΑΟΜB Ζεύγη 1-9 20.15
ΑΟMΨ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30

ΑOT
Ζεύγη 1-6
Zεύγη Όπεν χάντικαπ (ταυτ.)

19.00
20.15

AΣAE Oμάδες 1-6 19.30
ΘEΣΠIΣ Ζεύγη Όπεν 20.30
IKAPOΣ Ζεύγη Όπεν 10.30
ΜΕΛΙΣΣΙΑ Oμάδες 1-9/Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 19.15
MΠOKA Ζεύγη Όπεν 20.30
ΟAA Ζεύγη Όπεν / Ζεύγη 1-6 19.00

OAMKH
Zεύγη Όπεν Swiss/
Zεύγη 1-6 Swiss

20.30
19.30

OAM-ΛE Oμάδες Όπεν 20.30
OΠAΦ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΠAPAΣKEYH
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν 20.15

ΑΟΜΨ
Ζεύγη Όπεν (handicap)
Ζεύγη Όπεν

10.30
20.30

ΑΟΤ Ζεύγη Όπεν 19.00
AΣAE Aτομικός 11.30
ΟΑΜΚΗ Ζεύγη Όπεν (handicap) 20.00
OAM-ΛE Ζεύγη Όπεν 20.30
ΣABBATO
OAA Ζεύγη Όπεν 10.30
ΑΟΜΨ Ζεύγη όπεν 18.30
KYPIAKH
ΑΟΜ Ζεύγη Όπεν (handicap) 18.30
ΑΟΜB Ζεύγη Όπεν/ Ζεύγη 1-9 19.30
ΑΟΤ Ζεύγη Όπεν 19.00
IKAPOΣ Ζεύγη Όπεν 19.00
ΜΕΛΙΣΣΙΑ Ζεύγη 1-9/ Ζεύγη 1-6 19.30
ΟΑΜΚΗ Ζεύγη Όπεν/ 1-9/ Ζεύγη 1-6 19.30
ΟΑΜ-ΛE Ζεύγη Όπεν 19.00
ΟΠAΦ Ζεύγη 1-9 19.00

ΑΜΙ - Ιωάννινα
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.00
Παρασκευή Oμάδες Όπεν 20.00
ΑΟΜΜ - Βόλος    
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 19.30
Τετάρτη Ζεύγη όπεν (ταυτ.) 19.30
ΑΟΜΣ - Kιάτο
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν (εκτός της 

πρώτης Δευτ. κάθε μήνα)
19.30

Τρίτη Ζεύγη Όπεν 19.00
ΑΟΜX - Xαλκίδα
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
Σάββατο Ζεύγη Όπεν 11.30
EΣΠEPOΣ - Λαμία
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
IOΘ - Θεσσαλονίκη
Tετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 21.00
KOAM - Kέρκυρα
Δευτέρα Oμάδες Όπεν ή 

Ζεύγη Όπεν
18.30

Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ) 19.30
KEΔA- Aγρίνιο
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00
Τετάρτη Oμάδες Όπεν 17.00
ΛAMΘ - Θεσσαλονίκη
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 21.00
ΟΑΜΘ - Θεσσαλονίκη
Δευτέρα Ζεύγη (ταυτ.) 20.30
Τρίτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
Πέμπτη Ομάδες  Όπεν 20.30
OAMK - Kαλαμάτα
Δευτέρα Ομάδες  Όπεν 21.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 21.00
Kυριακή Ζεύγη Όπεν 20.30
OAMΛ - Λάρισα
Tρίτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
OAMP - Pόδος
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 21.00
Τρίτη Zεύγη 1-9 (ταυτ.) 21.00
Πέμπτη Oμάδες Όπεν 21.00
Παρασκευή Zεύγη 1-6 21.30

OAMΣ - Σέρρες
Δευτέρα Oμάδες Όπεν 20.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
OAMXN -Xανιά
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00
ΠOAM - Πάτρα
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
Παρασκευή Oμάδες Όπεν 20.30
POM - Pέθυμνο
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΠΛH - Hράκλειο
Tετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00
Kυριακή Zεύγη 1-9 19.00
ΣAMOΣ - Σάμος
Δευτέρα Zεύγη Όπεν 20.30
Tετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΣAT - Tρίπολη
Tετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00
Kυριακή Ζεύγη Όπεν 19.00
ΣΛAM - Λέσβος
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.30
Tετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
Παρασκευή Ζεύγη Όπεν 20.30
XOM - Xίος (Kλειστά από 15/7)

Δευτέρα Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 19.00
Tετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 19.00

Περιφέρεια

Aγωνιστικό Πρόγραμμα

7-9
ΑΣΑιγυπτιωτών Ελλήνων, ΑΟΤαταύλα, 

ΟΑΜΧανίων, ΑΕΠΜελισσίων

14-16
Περιφ. Πρωτ. Βορείου Ελλάδας  

(Θεσσαλονίκη)
21-23 ΑθηναïκόςΟΜ, ΑΣΑΕ

28-30 ΟΑΜΠειραιά

4-6 ΟΑΜΚΗφισιάς                    6 – Θεοφάνεια                                      
11-13 Αθηναϊκός ΟΜ
18-20 Παν. Πρωτ. Μικτών Ομάδων

25-27
ΣΛΑΜΜυτιλήνης, ΣΑΤρίπολης, 

ΑΟΜΨυχικού, ΑΟΤαταύλα

1-3 Παν. Πρωτ. Ζευγών   (προκριματικός)                                             
8-10 ΟΑΑθηνών 

15-17 Παν. Πρωτ. Ζευγών   (τελικός)

22-24 ΟΑΜΛΕ, ΑΣΑιγυπτιωτών Ελλ.                                                

Δεκέμβριος

Iανουάριος

Φεβρουάριος

2013

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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ΜΑΥΡΙΣΤΕ 12 ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ 
ΟΡΙΖOΝΤΙΑ
1. Εκεί η δράση είναι κρυφή, χωρίς τα φώτα της δημοσιότητας
2. Γιορτάζει το Πάσχα
3. Ακτινοβολούν – Γράμμα.... αρχάριου
4. Κατάληξη υποκοριστικού (πληθ.) - Σπίτι μου σπιτάκι μου
5. Συνδέεται και με τρομοκρατία – Οι γονείς του ο Αβραάμ και η Σάρα
6. Ορίζει πολλούς και αρσενικούς – Απ΄την ανάποδη...τραγουδά – 

Γράφεται μετά από κάθε παρτίδα μπριτζ
7. Διακοσμητικό φυτό αλλά και γυναικείο όνομα – Σε ταξιδεύει σε ρά-

γες
8. Ο Βετσέλιο της Αναγέννησης (μια γραφή)
9. Οικονομική και Κοινωνική επιτροπή – Μας “αλλάζει” τα φώτα – 

Όμοια ...απογευματινά
10. Χαρακτηρίζει τους τεμπέληδες

ΚΑΘΕΤΑ
1. Του “πέφτει” ο “λόγος” για τους δεινοσαύρους!
2. Γραφεία ...βασανιστηρίων
3. Γνωστός οικισμός της Άρτας – Ανώτατο Συμβούλιο κι αυτό
4. Με το χαϊδευτικό της την φώναζε ο....Περικλής – Πολύς καημός αν 

το κολλήσεις στο “τρις”
5. Σχολή τουριστικών επαγγελμάτων – Έπος
6. Μάρκος Αυρήλιος κι αυτός – Κι έτσι η ξενιτειά (αντιστρ)
7. Χορευταράς άγιος – Τρία από επτά 
8. Ίδιο με το 3 οριζ. Β – Πάει μαζί στα παραμύθια με το ...λύκος
9. Αναφέρεται σε πέλαγός μας
10. Η...μικρά της έχει μεγάλη ελληνική ιστορία – Σε χτυπάει...
 ηλεκτρικά!

Λύση Tεύχους 109

Από την Τασία Μπαμπούλα

Το
μπριτζόλεξο

#  K4
$ J6432
^ AK54
& J6

#  Q6      
$  93
^ AJ6
& AK9854

#  AQJ762
$ A9
^ 8
& AK43

#  KJ3
$ K104
^ K7532
& Q6

#  3
$ K85
^ J1096
& Q10852

#  10985
$ Q107
^ Q732
& 97

Β
Δ    Α

Ν

Β
Δ    Α

Ν

Ομάδες. Όλοι στη δεύτερη 
Μοίρασε ο Nότος

Ομάδες. ΒΝ στη δεύτερη  
Μοίρασε ο Bορράς

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
   1 #
πάσο 2 $ πάσο 3 &
πάσο 3 ^       πάσο 3 #
πάσο 4 # πάσο 6 #
Όλοι πάσο
Αντάμ: ^J

Nότος Δύση Bορράς Aνατολή
  1 & πάσο
1 ^ 1 $ 2 & πάσο
3XA           όλοι πάσο

Αντάμ: $Q

Απογοητευμένος που δεν αγόρασε το μεγάλο σλεμ, ένας Νότος έπαιξε τα δύο με-
γάλα καρά, στο δεύτερο έδιωξε μια κούπα, εισέπραξε&Α και &Κ και έκοψε σπα-
θί στο μορ με το #4. Η Ανατολή πανώκοψε και γύρισε ατού και ο Νότος είχε τώρα 
στο χέρι του ένα χανόμενο σπαθί. Μία μέσα στις 6#!
Παίζοντας μόνο 6#, ο Νότος έπρεπε να κόψει το σπαθί με τον #Κ, να γυρίσει στο 
χέρι του με τον $Α και να κόψει το τέταρτο σπαθί με το #4, οπότε οι αμυνόμε-
νοι θα πάρουν μόνο μία λεβέ.

Πρόκειται καθαρά για πρόβλημα επικοινωνιών. Ξεκινάτε προφανώς από 
τα σπαθιά, αφού αν αυτά είναι μοιρασμένα 3-2 είστε εξασφαλισμένος. 
Όμως δεν πρέπει να παίξετε πρώτα την Ντάμα σπαθί αλλά μικρό σπαθί 
στον Ρήγα ή Άσο του μορ και από εκεί μικρό σπαθί στη Ντάμα του χεριού 
σας. Εάν ακολουθήσουν και οι 2 αντίπαλοι έχει καλώς. Κατεβαίνετε με τον 
Άσο καρό και κάνετε τα υπόλοιπα σπαθιά σας και τουλάχιστον 9 λεβέ. 
Εάν κάποιος αντίπαλος δεν έχει ακολουθήσει σπαθί βρίσκεστε στο σωστό 
χέρι για να κάνετε εμπάς καρό και να τρέξετε, εφόσον τα καρά  στέκουν ευ-
νοϊκά, 5 λεβέ στο χρώμα αυτό, πραγματοποιώντας πάλι το συμβόλαιό σας. 
Εάν είχατε ξεκινήσει με την Ντάμα σπαθί και μικρό προς τον μορ δεν θα 
μπορούσατε στη συνέχεια να τρέξετε τα καρά σας όσο ευνοϊκά και να ήταν 
αυτά μοιρασμένα.

  Eξασκηθείτε 
  στην εκτέλεση

ΛYΣEIΣ ΠPOBΛHMATΩN AΠO ΣEΛ.  23
ΠPOBΛHMA 1 (***)

ΠPOBΛHMA 2 (***)

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

1. A  K O Y Σ T I K A Π
2. Λ O Γ I K E Σ T K O
3. E K A M A P T A Π Λ
4. N A Λ T Σ A P K A Λ
5. M Λ E Σ I Δ A P Γ A
6. Γ O P I Λ A A I N T
7. O I A Γ A P I Δ O Σ
8. Y Γ P A A Ω P A P A
9. P Ω Σ P E M A Σ E Λ

10. I N M A N A P M A O



ΟΜΙΛΟΣ  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ  ΜΠΡΙΤΖ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  ΒΟΡΕΙΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ

14-15-16  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΖΕΥΓΗ  ΟΡΕΝ (2ης βαθμίδας)
ΖΕΥΓΗ 1-9 / ΖΕΥΓΗ 1-6 (3ης βαθμίδας)
Πληροφορίες / Δηλώσεις Συμμετοχής:  2310-313700, 2310-233602

Ο ΟΑΜΘ διοργανώνει το Περιφερειακό Πρωτάθλημα Βόρειας Ελλάδας, σε 3 κατηγορίες: ΟΡΕΝ, 1-9 και 1-6. 
Πρόκειται για Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών 2ης βαθμίδας για την ΟΡΕΝ (3ης για τις μικρότερες κατηγορίες) κατ’ 
ευθείαν σε τελικό στάδιο 3 ημερίδων με βαθμολογία ακεραίου ΤΟΡ. 

ΤΟΠΟΣ  Κατηγορία ΟΡΕΝ: τα εντευκτήρια της Λέσχης Θεσσαλονίκης, Λεωφ. Νίκης 63. Κατηγορίες 1-9 και 1-6: τα 
εντευκτήρια του ΟΑΜΘ στη Θεσσαλονίκη, Μ. Μαυρογένους 4 (τέρμα Βούλγαρη) 2ος όροφος.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (και για τις 3 κατηγορίες)
  1η Ημερίδα  Παρασκευή  14/12/12 ώρα 21:00
  2η Ημερίδα  Σάββατο   15/12/12 ώρα 18:30
  3η Ημερίδα  Κυριακή  16/12/12 ώρα 11:00

ΕΠΑΘΛΑ  Ασημένια κύπελλα για τα 3 πρώτα ζεύγη της γενικής κατάταξης και των 3 κατηγοριών. Ακόμα για την 
ΟΡΕΝ: ασημένια έπαθλα για το καλύτερο μικτό ζευγάρι, και τους νικητές των ημερίδων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  € 30 / αθλητή (€ 15 για νέους και στρατευμένους).

Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ΔΚΑΜ και τους Πάγιους Κανονισμούς της ΕΟΜ και θ’ απονεμηθούν οι 
αντίστοιχοι βαθμοί μαιτρ. Αν κάποια κατηγορία δεν συγκεντρώσει 10 τουλάχιστον ζεύγη θα συγχωνευθεί με την 
επόμενη.

Στο πρωτάθλημα μπορούν να πάρουν μέρος όλοι οι αθλητές που έχουν αγωνιστικό δελτίο θεωρημένο για το 2012.
Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές μέχρι και την Πέμπτη 13/12/12 το βράδυ, στον ΟΑΜΘ (2310-313700) ή στα 
γραφεία της ΕΟΜ.




