
Κ. κατάστημα
Μυτιλήνης

63

Κ. κατάστημα
Μυτιλήνης

62

ΤΟΜΠΡΙΤΖ NOEMBPIOΣ - ΔEKEMBPIOΣ 2012
AP. TEYXOYΣ 111

Aποτελέσματα Eπικαιρότητα Άρθρα για όλες τις κατηγορίες παικτών

y  Παν. Πρωτάθλημα Kατηγοριών 2012

y  Πρωτ. Bόρειας Eλλάδας 2012

y  Kύπελλο Eλλάδας 2012

y  Kύπελλο EOM

y  Pεπορτάζ: Πρωτ.  Bορ. Aμερικής





ΤΟΜΠΡΙΤΖ
Περιεχόμενα
Γράμμα του Προέδρου  .......................................... 3
Αγωνιστικά και άλλα  ............................................ 4
Eπί του πιεστηρίου  .............................................. 5
Φθινοπωρινό Πρωτάθλημα Bορ. Aμερικής  ......... 6-8
Περιφ. Πρωτάθλημα Bορ. Eλλάδας 2012................ 9
Πανελλ. Πρωτάθλημα Kατηγοριών 2013  ........ 10-11
Kύπελλο Eλλάδας 2012  ................................. 12-13
Kύπελλα EOM 2012 ............................................. 14
Nέα από την Kύπρο ............................................. 15
Για Eπίδοξους Πρωταθλητές ................................ 16
False cards του εκτελεστή, 
κερδίζοντας με το σωστό φύλλο ..................... 17-18
Άμυνα για πρωταθλητές ..................................... 19
Eξασκηθείτε στην εκτέλεση ................................ 20
Προβλήματα άμυνας ........................................... 20
Kαλλιτεχνικό μπριτζ ........................................... 21
Eξασκηθείτε στην εκτέλεση για νέους παίκτες ..... 21
Διανομές από πρόσφατους αγώνες ...................... 22
One on one  ...με τον Nτίνο Δοξιάδη .................... 23
Διανομή από πρόσφατους αγώνες   ..................... 25
Προβλήματα άμυνας  λύσεις προβλημάτων ......... 27
Eξασκηθείτε στην εκτέλεση για νέους παίκτες .........
λύσεις προβλημάτων .......................................... 27
Aγοραστικό σύστημα Διαγωνισμού OPEN ............ 28
Διαγωνιστείτε με τους πρωταθλητές .............. 29-35
Διανομές για επόμενο διαγωνισμό   ..................... 36
Πρόγραμμα Σωματείων ...................................... 37
Tο τρελό μπριτζόλεξο ......................................... 38
Eξασκηθείτε στην εκτέλεση λύσεις προβλημάτων . 38

Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ
Φειδιππίδου 30, 115 27 Αθήνα,
τηλ.: 210-7480400-2, fax: 210-7480403
e-mail: eom.president@hellasbridge.org
eom.secretary@hellasbridge.org
eom.manager@hellasbridge.org
http://www.hellasbridge.org
Εκδότης-Διευθυντής: Αναστάσιος Φράγκος
Φιλίππου Δέδε 9, 136 74 - Αχαρνές
e-mail: anfragos@acci.gr
Αρχισυντάκτης: Λουκάς Ζώτος
Φειδιππίδου 30, 115 27 Αθήνα
e-mail: magazine@hellasbridge.org
Συντακτική ομάδα
Αλέκος Αθανασιάδης, Δημήτρης Δανελλάκης, Γιώργος
Κλείτσας, Τασία Μπαμπούλα, Δημήτρης Ναθαναήλ,
Άσσος Πίκα, Γιώργος Ρούσσος, Νίκος Ασμενιάδης,Nίκος
Καζιλάρης, Γιώργος Κότσης, Γιάννης Μηλιτσόπουλος,
Ιγνάτιος Σουβατζής, Δημοσθένης Tάσσιος.
Φωτογραφίες: Φωτογραφικό αρχείο ΕΟΜ
Σελιδοποίηση - Δημιουργικό:  Xαρίκλεια Mαντζουράνη
Παραγωγή - Eκτύπωση: 
EΠIKOINΩNIA AIΓAIOY A.E. Kαρά Tεπέ Mυτιλήνης 81100
Tηλ.: 22510 27801 fax: 22510 27607 e-mail: info@emprosnet.gr
Επιστολές / Συνεργασίες
ΠΡΟΣ: Περιοδικό ΤΟ ΜΠΡΙΤΖ,
Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ, Φειδιππίδου 30, 115 27 Αθήνα
Κείμενα και φωτογραφίες που αποστέλλονται για δημοσίευση
στο περιοδικό δεν επιστρέφονται. Απαγορεύεται η αναδημοσί-
ευση, αναπαραγωγή ή μετάδοση όλου ή μέρους του περιοδικού,
χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.

A 
γαπητοί φίλοι, η είσοδος του νέου χρόνου βρίσκει την ΕΟΜ σε ένα 
κρίσιμο σταυροδρόμι: η οικονομική κρίση που μαστίζει κάθε ελλη-

νική οικογένεια απειλεί τώρα και τη βιωσιμότητα της ΕΟΜ. 
Όπως γνωρίζετε από το 2010 το μπριτζ κατατάχθηκε από το Υπουργείο 
Αθλητισμού στα αυτοχρηματοδοτούμενα αθλήματα.
Αυτό σημαίνει ότι η ΕΟΜ θα πρέπει από μόνη της να βρίσκει τους πόρους 
που θα την καθιστούν βιώσιμη. 
Ευτυχώς για μας τα έτη 2010 και 2011 χρηματοδοτηθήκαμε από τη ΓΓΑ 
με το ποσό των 115.000 ευρώ περίπου, ποσό που κάλυψε τη μισθοδοσία 
των υπαλλήλων.
Το 2012 πήραμε 30000 ευρώ πριν τη δημιουργία της νέας κυβέρνησης 
και από τότε, στα πλαίσια των περικοπών της χρηματοδότησης όλων των 
Ομοσπονδιών, η ΕΟΜ δεν πήρε ούτε ευρώ, ενω για το 2013 δεν προβλέ-
πεται καμμιά επιχορήγηση.
Αυτό σημαίνει ότι η ΕΟΜ θα πρέπει να ισοσκελίσει τη διαφορά του προϋ-
πολογισμού της που έχει λειτουργικό έλλειμμα περίπου 70000 ευρώ και 
θα πρέπει να βρει εναλλακτικές λύσεις.
Ή θα αυξηθούν τα έσοδα ή θα περικοπούν οι μη ανελαστικές δαπάνες.
Προσωπικά εκτιμώ ότι έχουμε τη δυνατότητα της αύξησης των εσόδων 
και θα εξηγήσω γιατί:
Η αγωνιστική δραστηριότητα της χρονιάς που μας πέρασε, εν μέσω κρί-
σης, είναι για το άθλημά μας αυξημένη. Αυτό αποδεικνύει πως το μπριτζ 
αποτελεί για τον κόσμο μια απ' τις φθηνότερες μορφές διασκέδασης και 
μια σημαντική εναλλακτική διέξοδο που συνδυάζει μοναδικά την ατομι-
κή απόλαυση με την κοινωνική συναναστροφή. Αυτός ήταν και ένας από 
τους λόγους που επιβραβεύσαμε την ανελλιπή παρουσία θεσμοθετώντας 
σχετικό κύπελλο για τους αθλητές που στήριξαν με αυτόν τον τρόπο το 
παιχνίδι μας.
Οι ιδιότητες του παιχνιδιού που προανέφερα θα πρέπει να προβληθούν 
όσο το δυνατόν περισσότερο από ΟΛΟΥΣ μας, ώστε να επιτύχουμε το ζη-
τούμενο των 2000 νέων αγωνιστικών δελτίων.
Η αναζήτηση χορηγών, μικρών και μεγάλων είναι επίσης αναγκαία, 
αλλά πιστεύω όχι ακατόρθωτη, δεδομένου ότι έχουμε να προσφέρου-
με σε κάθε επιχειρηματία, είτε είναι αθλητής μας είτε όχι, την προβολή 
του μέσα από ένα ακατάμαχητο και με τεράστιο αριθμό επισκέψεων site, 
αλλά και την αναγνωρισιμότητά του, μέσω και του περιοδικού μας, σε ένα 
σημαντικό κοινό σε όλη την Ελλάδα.
Το 2013 θα είναι μια χρονιά δύσκολων αποφάσεων που θα ταράξουν τις 
συνήθειές μας.
Αισιοδοξώ ότι με τη βοήθεια όλων μας οι αλλαγές στον χώρο μας θα εί-
ναι θετικές και ελπιδοφόρες.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Αλέξανδρος Αθανασιάδης

Πρόεδρος της ΕΟΜ

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

Μια ομάδα περσινών μαθητών του ΟΠΑΦ, που έχει διαλέξει το όνομα “τα Αρνάκια του 
Bridge”, με τη βοήθεια της ΕΟΜ, του ΟΠΑΦ, αλλά και διαιτητών της ΕΟΜ, πραγματοποίησε στις 
16 Δεκεμβρίου μια υπέροχη ιδέα:

Τα έσοδα από τέσσερις αγώνες - μαθητών, 1-6, 1-9 και όπεν - διατέθηκαν στον Ζωοφιλικό Σύλλο-
γο Περάματος και στην Πανελλήνια Ένωση Σπάνιων Παθήσεων.

Η ομάδα των μαθητών ευχαρίστησε με επιστολή της την ΕΟΜ και τόσο στο blog (http://
taarnakiatoubridge.blogspot.gr/) όσο και στη σελίδα τους στο facebook (https://www.facebook.com/
ta.arnakia.tou.bridge) θα βρείτε λεπτομέρειες και φωτογραφικό υλικό από την εκδήλωση.

Τα “αρνάκια του Bridge” υπόσχονται ότι θα συνεχίσουν να μας εκπλήσσουν με τέτοιες καινοτόμες 
ιδέες προσφοράς, αποδεικνύοντας άλλη μια φορά, όπως λένε,  ότι “παρ’ όλες τις δυσκολίες εμείς οι 
μπριτζέρ έχουμε μια μεγάλη αγκαλιά που τους χωράει όλους!”

3
Aγωνιστικά...       και άλλα

3

3

 Στα νέα του εντευκτήρια ξεκινά την 
αγωνιστική δραστηριότητα του 2013 ο 
ΟΠΑ Φιλοθέης. Στο κτίριο της οδού Βασ. 

Γεωργίου 47, στο Χαλάνδρι, ο σύλλογος θα λει-
τουργεί σε μια άνετη αίθουσα, με ιδιαίτερους χώ-
ρους για μαθήματα, γραφείο διαιτητών και κυλι-
κείο. Καλορίζικοι!

Το ΔΣ της ΕΟΜ αναγνώρισε και ενέτα-
ξε στη δύναμη της Ελληνικής Ομοσπονδί-
ας Μπριτζ το σωματείο Μελίσσια Αθλητι-
κή Ένωση.

Μια νέα διοργάνωση  προκηρύχθηκε από την 
ΕΟΜ, το Διασυλλογικό Κύπελλο Αττικής. Στους 
αγώνες αυτούς θα μπορούν να συμμετάσχουν όσα 

Σωματεία επιθυμούν, άσχετα αν η έδρα τους είναι στην 
Αττική η όχι. Κάθε ημερίδα των αγώνων θα διεξάγεται 
Σάββατο με ώρα έναρξης 11.00 το πρωί. Στην πρώ-
τη, πιλοτική διοργάνωση κάθε Σωματείο θα μπορεί να 
συμμετέχει με μια ομάδα σε κάθε μια από τις εξής ενό-
τητες κατηγοριών: όπεν, 1-11, 1-9 και 1-6. Το σύστη-
μα των αγώνων θα είναι νοκ άουτ, εκτός ίσως από την 
πρώτη προκριματική ημερίδα από την οποία θα προ-
κριθούν 8 ομάδες ανά ενότητα.  Οι ημερομηνίες της 
πρώτης διοργάνωσης είναι: 9 και 23 Φεβρουαρίου, 2 
Μαρτίου και 20 Απριλίου. 

y

Το 41ο Παγκόσμιο πρωτάθλημα θα διεξαχθεί, για 
πρώτη φορά, στο Μπαλί της Ινδονησίας από 16 
έως 29 Σεπτεμβρίου 2013. Οι αγώνες αποτελού-
νται από 3 τουρνουά, το Bermuda Bowl  (όπεν), 
the Venice Cup  (γυναικών) and the d'Orsi Senior 
Bowl  (seniors). Παράλληλα με τη μεγάλη αυτή δι-
οργάνωση θα διεξαχθεί και το τουρνουά World 
Transnational Teams με ελεύθερη συμμετοχή 
ομάδων. 

Απεβίωσε ο πρώην Πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομο-
σπονδίας Jaime Ortiz-Patino. Ο Ortiz-Patino πριν ασχο-
ληθεί με τα διοικητικά ήταν και κορυφαίος αθλητής 
Μπριτζ  κατέχοντας τον τίτλο του world life master. Ήταν 
επίσης εξαιρετικός παίκτης τένις και γκολφ. Ασχολήθη-
κε με τα διοικητικά φθάνοντας στο μεγαλύτερο αξίωμα 
στη δεκαετία του ‘80 που ήταν η εποχή της μεγαλύτε-
ρης ανάπτυξης και διάδοσης του αγωνιστικού Μπριτζ.



Αέρας  ανανέωσης και φρεσκάδας φυσά εδώ και 
λίγες μόνον μέρες στον ιστορικό, ιδρυτικό, Όμιλο 
Μπριτζ Λευκωσίας. Με πλήρωμα εντελώς καινούρ-

για άτομα, εξαιρουμένης της Προέδρου, Αννίτας Μι-
χαηλίδου, η οποία προήδρευε και την προηγούμε-
νη τριετία, ο όμιλος με το νέο και ορεξάτο Διοικητικό 
του Συμβούλιο δείχνει από τη πρώτη στιγμή διάθεση 
για δουλειά και την επιθυμία δραστηριοποίησης προς 
όφελος του αθλήματος. 
Στη φωτογραφία, από αριστερά, Γιώργος Πετούσης, 
Αννίτα Μιχαηλίδου (Πρόεδρος), Αντζελίνα Παραλίκη, 
Αλεξάνδρα Μάτση (Ταμίας) και ο Γραμματέας Αντώ-
νης Χρήστου. Αξιοσημείωτο το γεγονός ότι όλα τα και-
νούργια μέλη του ΔΣ είναι παίκτες που παρακολού-
θησαν τα δύο τελευταία χρόνια μαθήματα Μπριτζ, τα 
οποία εντάσσονται στα βραδινά Επιμορφωτικά μαθή-
ματα του Υπουργείου Παιδείας Κύπρου. Αυτά τα μαθή-
ματα παρέχονται με επιτυχία για τρίτη χρονιά, από την 

Ομοσπονδία μας, μέσω του Υπουργείου, σε όλη την 
Κύπρο Είναι χαρά να βλέπει κανείς νέο-εισαγόμενους 
στο άθλημα να προσφέρουν άμεσα τις υπηρεσίες τους 
στον όμιλο τους. Τους ευχαριστούμε, τους συγχαίρομε 
και είμαστε βέβαιοι ότι η θητεία τους θα είναι απόλυ-
τα επιτυχής!  

Ο Πρόεδρος του Ομίλου Λάρνακας, Ερρίκος Λεωνίδου 
και τα μέλη του συμβουλίου του, διοργάνωσαν, ακόμη μια 
φορά, στο ξενοδοχείο Φλαμένγκο,  ένα πολύ πετυχημένο 
Χριστουγεννιάτικο πάρτυ αποχαιρετισμού του 2012 για 
όλα τα μέλη του. Παρά την απουσία ορισμένων, 54 άτομα 
είχαν μια απίθανη βραδιά με πλούσιο, εορταστικό μπουφέ  
και χορεύοντας σε όμορφους ρυθμούς καλοσώρισαν τον 
καινούργιο χρόνο 2013 με όσα μας επιφυλάσσει! 

w

w

Αέρας ανανέωσης στον ιστορικό όμιλο Μπριτζ Λευκωσίας

Χριστουγεννιάτικο Πάρτυ 
στον Όμιλο Λάρνακας

Nέα από την ... Kύπρο
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 Φθινοπωρινό πρωτάθλημα B. Aμερικής

T 
ην Πέμπτη 22 Νοεμβρί-
ου 2012 ήταν η μεγαλύ-

τερη εθνική γιορτή των Αμερικα-
νών, το thanksgiving, η Ημέρα 
των Ευχαριστιών. Όλοι ετοίμα-
ζαν γαλοπούλες, γλυκοπατάτες, 
πουρέ και κολοκυθόπιτες. Όλοι; 
Κι όμως … μερικές εκατοντάδες 
Αμερικανοί αντί για το καθιερω-
μένο οικογενειακό δείπνο, έπαι-
ζαν μπριτζ  στο SAN FRANCISCO 
MARRIOT MARQUIS, το ξενοδο-
χείο που φιλοξενούσε το φθι-
νοπωρινό πρωτάθλημα μπριτζ. 
Η αλήθεια είναι πως εκείνη την 
πρώτη ημέρα έναρξης έγιναν 
μόνο 6 παράλληλοι αγώνες και 
ήταν περίπου σαν ανεξάρτητες 
ημερίδες.  130 τραπέζια μόνο….

Από την επόμενη ημέρα, Πα-
ρασκευή 23 Νοεμβρίου (black 
Friday για τους Αμερικανούς, τα 
μαγαζιά έχουν τρελές εκπτώ-
σεις και είναι ανοιχτά συνεχώς με 
προσφορές), οι μπριτζέρ που εί-
χαν φθάσει στο Σαν Φρανσίσκο 
από όλη την Αμερική και από δι-
άφορες χώρες του κόσμου από 
τις 9 το πρωί «έπιαναν δουλειά». 
Καθημερινά παράλληλα πρωινά 
(9.00) side games για όλους τους 
παίκτες και κατηγορίες.   

Ξεκίνησαν τα τουρνουά nail 
life master open pairs και smith 
womens life master pairs, (2 ημέ-

ρες, 4 ημερίδες, δυο  προ-
κριματικός, δυο τελικός)  
Baze senior Knock out 
teams, Manfield Non life 
master pairs.   

Στις 25 Νοεμβρίου ξε-
κίνησε διήμερο ομα-
δες ΜΙΤCHELL OPEN ΒΑΜ 
και WOMENS BAM BAZE 
SENIOR KNOCK OUT TEAMS.

Στις 27 Νοεμβρί-
ου  KAPLAN BLUE RIBBON 

PAIRS (3 ημέρες, 2 ημερίδες προ-
κριματικός, 2 ημιτελικός, 2 τελι-
κός).

Στις 28 SENIOR MIXED PAIRS 
(2 ημέρες, 2ημερίδες προκριματι-
κός 2 τελικός).

Και τις τελευταίες 3 ημέρες  
KEOHANE NORTH AMERICAN 
SWISS TEAMS και το θρυλι-
κό REISINGER B.A.M TEAMS, το 
high light του φθινοπωρινού 
Πρωταθλήματος.                                

Παράλληλα, όλες τις 10 αυτές 
ημέρες διεξάγονταν αγώνες για 
όλες τις κατηγορίες.  νέους παί-
κτες, stratified pairs*, ομάδες , 
seniors κλπ. Οι ώρες διεξαγωγής 
των αγώνων ήταν 9 το πρωί, 1.00 
το μεσημέρι και 7.00 το απόγευ-
μα. Κάθε μέρα σε παράλληλες αί-
θουσες γινόντουσαν 20-22 «ημε-
ρίδες». 

*Τα τουρνουά stratified είναι 
τουρνουά όπου υπάρχουν μέχρι 
τρεις κατηγορίες στο ίδιο τουρνουά 
και βγαίνουν 3 αποτελέσματα (μια για 
κάθε κατηγορία)

Στο ένα τουρνουά νέων παι-
κτών μέτρησα 70 τραπέζια στην 
αίθουσα.  Σε όλα τα τουρνουά 
υπήρχαν bridge mates. Το κό-
στος συμμετοχής ανά ημερίδα 
ήταν από 15-20 δολάρια. Οι νι-
κητές κάθε ημερίδας παρελάμβα-
ναν κρασιά σαν δώρο.

Το πιο hot spot του τουρ-
νουά, το γραφείο εύρεσης συ-
μπαικτών.  Εκατοντάδες παίκτες 
έψαχναν συμπαίκτη, ή συμπαί-
κτες για τη δημιουργία ομάδων. 

Screens δεν υπήρχαν σε κα-
νένα τουρνουά, εκτός από το 
REISINGER. 

Πολλά τουρνουά, πολύς κό-
σμος από το πρωί ως το βρά-
δυ να ανεβοκατεβαίνει τις κυλι-
όμενες σκάλες, να συμπληρώ-
νει κάρτες συμβάσεων, να κρα-
τάει στο χέρι τα αρχεία διανομών 
και να συζητάει, στο μπάρ , στο 
λόμπυ, στα γύρω εστιατόρια και 
καφέ. Οι καπνιστές; Στο πεζοδρό-
μιο… και ένα μέτρο μακριά από 
την είσοδο του ξενοδοχείου πα-
ρακαλώ.

Κι όμως υπήρχαν και μερι-
κοί που δεν μπορούσαν να αρ-
κεσθούν στις 3 ημερίδες ημε-
ρησίως.  Γι αυτούς τους  bridge 
addicts κάθε βράδυ στις 11 30 ξε-
κινούσε αγώνας ομάδων KNOCK 
OUT. Οι νικητές δεν κοιμούνταν 
καθόλου….

Και η απάντηση στο quiz που 
έχω βάλει σε όλους τους έλλη-
νες και μέχρι στιγμής μόνο ένας 
το πλησίασε λίγο.. Πόσα τρα-
πέζια ήταν ο συνολικός απολο-
γισμός του δεκαημέρου; Final 
table count 13.410,5.

Παίκτης της χρονιάς της ACBL 
-παίκτης – μέλος της ACBL  που 

Γράφει η Αγγελική Πολίτου
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 Φθινοπωρινό πρωτάθλημα B. Aμερικής SAN FRANCISCO

κερδίζει τα περισσότερα πλατινέ-
νια  masterpoints  σε ένα χρόνο- 
ο…Zia Mahmood. 

Ο Ζία έπαιζε σχεδόν όλες 
τις ημέρες σε όλα τα τουρνουά.  
Κέρδισε με τον Τσιπ Μαρτελ  τα 
Nail Life Master Pairs και έκανε 
«διπλό» κερδίζοντας τα περισσό-
τερα masterpoints σε όλους τους 
αγώνες των Nationals. Με τα συ-
νολικά  348.08 πλατινένια   ξεπέ-
ρασε τον Τομας Μπεσις που ήταν 
πρώτος ως το Σαν Φρανσίσκο 
σε masterpoints και παράλληλα 

κέρδισε και το Κύπελλο Goren 
για τον παίκτη που κερδίζει τα 
περισσότερα masterpoints στους 
φθινοπωρινούς αγώνες.

Δεύτερο ζευγάρι στα Nail Life 
Master Pairs οι νεαρές  Cecilia 
Rimstedt από τη Σουηδία και  
Meike Wortel από την Ολλαν-
δία.  Μαζί με τις Laura Dekkers, 
Marion Michielsen, Jann Glasson 
και Sylvia Moss κέρδισαν και τις 
γυναικείες ομάδες ΒΑΜ.

Τα ζεύγη Γυναικών Smith 
Womens life master pairs κέρδι-
σαν οι Ρωσίδες Victoria Gromova 
and Tatiana Ponomareva.

Στη δεύτερη θέση το ζευγάρι  
Migry Zur-Campanile και  Miriam 
Varenne από την Ελβετία.

Στις πρώτες θέσεις των περισ-
σοτέρων τουρνουά  του πρωτα-
θλήματος και γενικότερα της κα-
τάταξης σε  masterpoints της 
ACBL, φιγουράρουν ονόματα 
Ευρωπαίων πρωταθλητών που 
συμμετέχουν ανελλιπώς στους 
Αμερικανικούς Αγώνες και δια-
κρίνονται. H Sabine Auken πάντα 
συμμετέχει στους αγώνες αυτούς, 
τώρα με τον καινούργιο της παρ-
τενερ Roy Welland.

Η ομάδα τους μαζί με τους 
Lew Stansby και  Bart Bramley, 
πήρε τη δεύτερη θέση στο 
REISINGER.

Η ομάδα ZIMMERMAN, η Ευ-
ρωπαϊκή Ομάδα του Μονακό, 
με τους Φούλβιο Φαντόνι, Κλα-
ούντιο Νούνες, Γκέιρ Χέλγκεμο, 
Τόρ Χέλνες, Πιερ Τσίμερμαν και 
Φράνκ Μούλτον κέρδισε το με-
γαλύτερο τουρνουά του Πρωτα-
θλήματος, το Reisinger.

Αντιγράφω σχετικό ρεπορτάζ 
από την ιστοσελίδα του Φούλβιο 
(fulviofantoni.com) σχετικά με το 
Reisinger.

Είναι το σημαντικότερο τουρ-
νουά των acbl nationals. Εί-
ναι ένας αγώνας 6 ημερίδων, 2 
ημ. Προκριματικοί, 2 ημιτελικοί, 
και 2 τελικοί. Είναι ένα ιστορικό 
τουρνουά που ξεκίνησε το 1929 
με την ονομασία Chicago Trophy. 
Το 1965 άλλαξε όνομα προς τιμή 
του Curt Reisinger σημαντικής 
προσωπικότητας των πρώτων 
χρόνων της ACBL. 

Το σύστημα βαθμολογίας εί-
ναι ΒΑΜ (ΒOARD- A- MATCH) .

Το αποτέλεσμα του κλειστού 
δωματίου συγκρίνεται με αυτό 
του ανοιχτού. Κάθε διανομή αξί-
ζει 1 μόνο βαθμό που τον παίρ-
νει η ομάδα που έχει τους πε-
ρισσότερους πόντους στη διανο-
μή ανεξάρτητα ποια είναι η δια-
φορά.  Δηλαδή 6$+1 εναντίον 

North American Bridge Championships FALL 2012
22 Νοεμβρίου – 2 Δεκεμβρίου 2012 

Roy Weland  Sabine Auken
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6$ δίνουν 1 βαθμό στην ομάδα 
που έκανε μια περισσότερη λεβέ. 
Χρειάζεται συγκέντρωση, κου-
ράγιο και ισχυρή τεχνική αγοράς 
γι αυτό τον αγώνα.  Το κοντρ εί-
ναι πολύ συνηθισμένη αγορά. 
Οι Αμερικανοί παίκτες είναι πολύ 
συνηθισμένοι σ αυτό τον τύπο 
αγώνων, αντίθετα με τους Ευρω-
παίους που δε το συνηθίζουν.

Και το τελευταίο σχόλιο του 
Φούλβιο μετά τη νίκη:

«Αποστολή εξετελέσθη. Ήταν 
ένα συναρπαστικό παιχνίδι. Στην 
αρχή όλα έδειχναν εύκολα. Στις 
πρώτες 11 διανομές πήραμε 8.5 
βαθμούς, και αρχίσαμε να μυρί-
ζουμε άρωμα νίκης.  Και τότε… 
total black out…Στις επόμενες 8 
διανομές ήμασταν λίγο κοιμισμέ-
νοι, λίγο άτυχοι και πήραμε μόνο 
0.5 βαθμούς. Χάσαμε σε 7 διανο-
μές και είχαμε ισοπαλία σε μία. 
Κάθε 3 διανομές μας έλεγαν το 
αποτέλεσμα και γνωρίζαμε πως 
δεν ήμασταν στην πρώτη θέση 
πλέον.  Η ομάδα Fleisher μας πέ-
ρασε. Απογοητευτήκαμε…Τώρα 
έπρεπε να δοκιμαστούμε… Στις 
επόμενες 8 διανομές γυρίσαμε 
το αποτέλεσμα, φέραμε ισοπαλία 
σε μια διανομή και κερδίσαμε τις 
υπόλοιπες, συμπεριλαμβανομέ-
νων των τριών διανομών εναντί-
ον των μέχρι τότε αντιπάλων μας, 
διεκδικητών των Fleishers.”

Και μια διανομή από το 
Reisinger όπως την  περιγράφει ο 
Φούλβιο Φαντόνι:

Το συμβόλαιο είναι 4$ και 
φαίνεται αδύνατο να γλυτώσεις 
2 λεβέ.  Αν θέλεις να κερδίσεις 
τη διανομή στο ΒΑΜ χρειάζεσαι 

λίγη φαντασία. Πώς να μη χάσεις 
δύο άσσους; 

Μετά την αντάμ καρό που 
πήρα με τον άσσο, θέλω να γλυ-
τώσω μια χανόμενη και να ελευ-
θερώσω τις πίκες, πιθανόν  χω-
ρίς να δώσω τον άσσο. Έτσι, παί-
ζω τον #J ελπίζοντας πως οι αντί-
παλοι δε θα καλύψουν.. Και έτσι 
γίνεται.. Η ανατολή δεν μπορεί 
να γνωρίζει πως έχω το Ρήγα και 
για να αποφύγει να πάρει με τον 
άσσο τον ξερό Ρήγα του συμπαί-
κτη της παίζει μικρό. Τώρα πάω 
στον μορ με τον $A και πετάω τον 
#K στον ^K. Κόβω μια πίκα, ελ-
πίζοντας σε κατανομή 3-3 που θα 
μου επέτρεπε να πετάξω τα σπα-
θιά στις μαιτρ πίκες. Δεν συμβαί-
νει όμως.. οι πίκες είναι 4-2.  Παί-
ζω τον &K. Αν ένας από τους αντι-
πάλους κερδίσει, μπορώ ακόμα 
να διώξω ένα σπαθί στην πίκα, 
αλλιώς η τελευταία μου ευκαιρία 
είναι να μαντέψω. Πάλι δεν είναι 
δυνατόν.  Οι αντίπαλοι δεν παίρ-
νουν τον Άσο σπαθί.. Οι τεχνικές 
πιθανότητες έχουν εξαντληθεί και 
το μόνο που μου μένει είναι να 
μαντέψω τον &J. Παίζω λοιπόν το 
&10. Και είμαι τυχερός……

Εκδρομές- ψώνια κλπ
Τρεις φορές το χρόνο γίνο-

νται εθνικά Πρωταθλήματα στην 
Αμερική. Οι παίκτες από Αμερική 
και Καναδά ταξιδεύουν, κάνουν 
τουρισμό ..και παίζουν μπριτζ.  
Μόνο στους αγώνες αυτούς μπο-
ρούν να πάρουν πλατινένια χρυ-
σά ..κόκκινα κλπ μαστερπόιντς…. 

Οι Ευρωπαίοι επίσης ταξιδεύ-
ουν  κάνουν τουρισμό.. και ψω-
νίζουν… 

Με τον Φούλβιο Φαντόνι και 
την Γιολάντα, τον Κλαούντιο Νού-
νες και την φίλη τους Γκρέις επι-
σκεφθήκαμε το Αλκατράζ, που 
είναι πια αξιοθέατο…. Στα ακου-
στικά μας ακούγαμε τους ίδιους 
τους κρατούμενους να περιγρά-
φουν την κατάσταση στη φυλα-
κή, περιφερθήκαμε στα κελιά, 
μπήκαμε στην απομόνωση, είδα-
με το σημείο απ όπου απέδρα-
σαν οι  κρατούμενοι όπως περι-
γράφεται στην «απόδραση από το 
Αλκατράζ» και μάθαμε πως μια 
από τις αγαπημένες τους ασχολί-
ες ήταν να παίζουν ΒRIDGE μόνοι 
τους… με το AUTO BRIDGE…

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ….

Στο περιθώριο των Nationals 
καθημερινά υπάρχουν σεμινά-
ρια .. για όλους.. Σεμινάρια διαι-
τησίας..σεμινάρια δασκάλων, σε-
μινάρια και συναντήσεις για τους 
μάνατζερς των κλάμπ, σεμινάρια 
για αρχάριους παίκτες, σεμινάρια 
για το BBO,  σεμινάρια για αρχά-
ριους, για  προχωρημένους, δια-
λέξεις, συναντήσεις των παραγό-
ντων της ACBL,  Απονομές βρα-
βείων και τίτλων σε όσους προ-
σφέρουν στο μπριτζ… Μια απ 
αυτούς είναι η Audrey Grant… Η 
ACBL την τίμησε για την προσφο-
ρά της στη διδασκαλία του μπριτζ 
τα τελευταία 33 χρόνια…..

#  KJ
$ JT65432
^ A
& KT9

#  Q9854
$ AK7
^ K9
& Q43

#  T7
$ 98
^ JT543
& A872

#  A632
$ Q
^ Q8762
& J65

Β
Δ    Α

Ν

Αίθουσα αγώνων

ΑΛΚΑΤΡΑΖ

Η AUDREY GRANT 
σε σεμινάριο μπριτζ
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Με συμμετοχή 104 αθλητών 
από όλη την Ελλάδα έγινε το τρι-
ήμερο 14-16 Δεκεμβρίου το 42ο 
Περιφερειακό Πρωτάθλημα Ζευ-
γών Βόρειας Ελλάδας. Ήταν το 
τελευταίο από τα πανελλήνια 
πρωταθλήματα για το 2012 και 
διεξήχθη σε 2 ενότητες κατηγορι-
ών, όπεν και 1-9.

Ο αγώνας όπεν έγινε στις επι-
βλητικές αίθουσες της Λέσχης 
Θεσσαλονίκης, στην παλιά παρα-
λία της πόλης με φόντο τον Θερ-
μαϊκό και τον Λευκό Πύργο. 

Από την πρώτη ημέρα των 
αγώνων επικεφαλής τέθηκαν οι 
Αγγελόπουλος – Ζώζης με σπου-
δαία επίδοση 67,05% , σε μεγά-
λη απόσταση από τα ζεύγη που 
ακολουθούσαν. 

Την δεύτερη ημέρα το ίδιο 
ζεύγος πέτυχε ακόμα μεγαλύ-
τερη επίδοση, το φανταστικό 
69,52% μην αφήνοντας πλέον 
καμία αμφιβολία για το ποιοι θα 
είναι οι τελικοί νικητές. 

Μεγάλη μάχη έγινε πίσω τους 
για τη δεύτερη θέση που καθο-
ρίστηκε κυρίως από τα αποτε-
λέσματα της τρίτης ημέρας που 
κέρδισε ένα άλλο ζεύγος από τη 
Θεσσαλονίκη, οι Λεβή – Σταυρι-
νός.  Οι ίδιοι ήταν και αυτοί που 
τερμάτισαν στη 2η θέση της τε-
λικής κατάταξης ενώ  τους ακο-
λούθησε ένα τρίτο ζεύγος από τη 
συμπρωτεύουσα οι Θεοδωρίδης 
– Καστελλοριζίου. Πρώτο ζεύ-
γος εκτός Θεσσαλονίκης, στην 
4η θέση της τελικής κατάταξης, οι 
Παναγάκη – Μηλιτσόπουλος. 

Τα πρώτα έξι ζεύγη της τελι-
κής κατάταξης ήταν:

Στην κατηγορία 1-9 οι Μαλτέ-
ζος – Ζαχαράκης της ΛΑΜΘ κέρ-
δισαν επίσης 2 από τις 3 ημερί-
δες (2η και 3η) τη μία μάλιστα 
με το εξωπραγματικό ποσοστό 
73,96%. Έτσι δεν δυσκολεύτη-
καν να κερδίσουν και το τουρ-
νουά με πολύ μεγάλη διαφο-
ρά από τους δεύτερους. Αυτοί 
ήταν οι Λείσος (ΙΟΘ) – Κοκοβίδης 
(ΟΑΜΘ) που είχαν πρωτεύσει και 
στην πρώτη ημερίδα. Στην τρίτη 
θέση της τελικής κατάταξης οι 
Αθηναίοι (ΑΟΜ) Ντότσια – Κου-
τσουμάνης. 

Τα πρώτα έξι ζεύγη της τελι-
κής κατάταξης ήταν:

          
BOP. EΛΛAΔAΣ 2012

ΠEPIΦEPEIAKO Πρωτάθλημα

1-16

1 
Αγγελόπουλος Π - 
Ζώζης Σ

62,98

2 Λεβή Τ - Σταυρινός Σ 58,80

3 
Θεοδωρίδης Ι - 
Καστελλοριζίου Μ

57,15

4 
Παναγάκη Μ - 
Μηλιτσόπουλος Ι

57,00

5 
Δεστέφανος Κ - 
Σταυράκη Π

56,75

6 
Μιχαλάκου Κ - 
Πλακίδα Η

55,85

1-9

1 
Μαλτέζος Π - 
Ζαχαράκης Α

62,66

2 Λείσος Γ - Κοκοβίδης Ε 54,35

3 
Κουτσουμάνης Κ - 
Ντότσια Μ.

53,23

4 
Σταλίκας Μ - 
Παπαγιάννης Π

52,97

5 
Σιβροπούλου Ε - 
Παπαμιχαλόπουλος Ν

52,43

6 
Χατζηνούσκας Ε - 
Τσιλογιαννόγλου Ν

51,27



Τ 
ο πρωτάθλημα Κατη-
γοριών του 2012 έγινε 

όπως πάντα σε δύο φάσεις, προ-
κριματική και τελική.  Φέτος η με-
γάλη αυτή διοργάνωση συγκέ-
ντρωσε πανελλαδικά στο προ-
κριματικό στάδιο, αριθμό  ρεκόρ 
ζευγών, 337 έναντι 264 ζευγών 
την περυσινή χρονιά και 329 ζευ-
γών το 2009 που ήταν το προη-
γούμενο ρεκόρ.  Οι τελικοί έγι-
ναν στην Αττική από 30 Νοεμβρί-
ου έως 2 Δεκεμβρίου 2012.

Το πρωτάθλημα χωρίστη-
κε σε τέσσερις κατηγορίες (12-
16, 9-11, 6-9, 1-6), ανάλογα με 
τη δυναμικότητα των συμμετε-
χόντων και με επικάλυψη των 
ακραίων δυναμικοτήτων στις χα-
μηλότερες κατηγορίες. Και στους 
τέσσερις αγώνες η βαθμολογία 

ήταν με το σύστημα «imp’s ενα-
ντίον του μέσου όρου» τόσο στο 
προκριματικό όσο και στο τελικό 
στάδιο.

Στον αγωνιστικό τομέα ο τε-
λικός αγώνας Μάστερς (κατηγο-
ρίες 12-16) έγινε στα εντευκτή-
ρια του ΟΑΜ Κηφισιάς, με συμ-
μετοχή 20 ζευγών από τα 50 που 
συμμετείχαν στα προκριματικά. 

Το ζεύγος Βολιώτης - Τσέ-
βης προηγήθηκε την πρώτη ημέ-
ρα των αγώνων με διαφορά, οπι-
σθοχώρησε όμως στη συνέχεια. 
Τη δεύτερη ημερίδα κέρδισαν 
οι Βουκούτης – Πανόπουλος  οι 
οποίοι έκαναν πολύ καλή επίδο-
ση και στην τελευταία ημερίδα, 
κατακτώντας τον τίτλο των πρω-
ταθλητών 2012. Στη δεύτερη 
θέση της τελικής κατάταξης τερ-
μάτισαν οι Μωυσίδης  – Προκο-
πίου μόλις 3 VPs από τους πρώ-
τους ενώ τρίτοι αναδείχθηκαν 
οι Παπαχατζής – Χατζηδάκης. 
Εξάλλου οι  Τριανταφυλλόπου-
λος – Φίλιος κέρδισαν την τρίτη 
ημερίδα των αγώνων. Η τελική 
κατάταξη στις 6 πρώτες θέσεις: 

Στην κατηγορία 9-11 συμμε-
τείχαν 40 ζεύγη στον τελικό και 
96 στο προκριματικό στάδιο. 
Εδώ οι Αρ. Αναστασάτος - Σ. Τό-
γιας κέρδισαν την 1η ημερίδα και 
οι Αναγνώστου Α.  –Καψαμπέ-
λης τη 2η. Όμως την τρίτη ημε-
ρίδα και την τελική νίκη με μεγά-
λη διαφορά εξασφάλισαν οι Μ. 
Μπομπολάκη – Σ. Σιδηρόπουλος 
που είχαν σταθερά καλή απόδο-
ση σε όλη τη διάρκεια των αγώ-
νων.  Στη δεύτερη θέση της γε-
νικής τερμάτισαν οι Λαρισαίοι Γ. 
Μπουραζάνας – Ν. Παπαδόπου-
λος και στην τρίτη οι Αρ. Αναστα-
σάτος - Σ. Τόγιας. Οι έξι πρώτοι 
νικητές:

          ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 2013
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Πρωτάθλημα

1-16

1 
Βουκούτης Ν - 
Πανόπουλος Κ

316,00

2 
Μωυσίδης Α - 
Προκοπίου Ι

313,00

3 
Χατζηδάκης Ε - 
Παπαχατζής Ν

305,00

4 
Μπομπολάκης Σ - 
Βρούστης Β

303,00

5 
Φίλιος Α - 
Τριανταφυλλόπουλος Θ

301,00

6 
Καραμανλής Μ -
Ματζιάρης Α

297,00

πάνω:   Bουκούτης N.
κάτω:   Πανόπουλος K.

Mπομπολάκη M.

Σιδηρόπουλος Σ.
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Τριάντα έξι ζεύγη συμμετεί-
χαν στον τελικό της κατηγορίας 
6-9 (80 συμμετείχαν στους προ-
κριματικούς). Εδώ επίσης η τε-
λική διαφορά των Ροδίων νικη-
τών Γ. Μπίνη – Δ. Παύλους Κ., 
από το δεύτερο ζεύγος της τε-
λικής κατάταξης Β. Πρωτοπα-
πά – Π. Πρωτοπαπά, ήταν μεγά-
λη. Στην τρίτη θέση τερμάτισαν 
οι Κ. Βώβος – Δ. Πύρζας. Οι νι-
κητές, Γ. Μπίνης – Δ. Παύλους 
Κ., προηγήθηκαν από την 1η 
ημερίδα ενώ τη δεύτερη ημερί-
δα κέρδισαν οι Α. Βαρδινογιάν-
νη – Σ. Καπράλος. και την τρί-
τη οι Β. Πρωτοπαπάς – Π. Πρω-
τοπαπάς. Οι έξι πρώτοι νικητές:

Η πιο μεγάλη συμμετοχή 
στο προκριματικό στάδιο ήταν 
στην κατηγορία 1-6, με 111 ζεύ-
γη!  Από αυτά 40 συμμετείχαν 
στον τελικό.  Εδώ είχαμε με-
γάλη μάχη και τελική ισοβαθ-
μία στην πρώτη θέση της τελι-
κής κατάταξης μεταξύ των ζευ-
γών  Γ. Σιψή – Χ. Χατζηγούλα, 
από τον Βόλο και Α. Λέκκου – 
Ν. Όκμπεργκ με τελικούς νικη-
τές τους πρώτους οι οποίοι κέρ-
δισαν με 1 imp διαφορά το με-
ταξύ τους ματς. Τρίτοι στην τε-
λική κατάταξη οι  Δ. Καραβαγ-
γέλης – Ε. Κοκοβίδης από τη 
Θεσσαλονίκη. Οι Γ. Σιψής – Χ. 
Χατζηγούλα κέρδισαν και την 
πρώτη ημερίδα των αγώνων οι 
Κ. Γιουλάτος – Χ. Καράκος την 

δεύτερη και οι Μ. Ντότσια – Κ. 
Κουτσουμάνης την τρίτη. Οι έξι 
πρώτοι νικητές:
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9-11

1 
Μπομπολάκη Μ - 
Σιδηρόπουλος Σ

681,00

2 
Μπουραζάνας Γ - 
Παπαδόπουλος Ν

661,00

3 
Τόγιας Σ - 
Αναστασάτος Αρ

660,00

4 
Καζάνας Γ - 
Μπαλωμένος Ι

627,00

5 
Χρήστου Χ - 
Οικονόμου Λο

627,00

6 
Γκρίνιας Κ - 
Μαθιουλάκης Α

624,00

6-9

1 Μπίνης Γ - Παύλους Δ 409,00

2 
Πρωτοπαπάς Β - 
Πρωτοπαπάς Π

403,00

3 Πύρζας Δ - Βώβος Κ 401,00

4 
Βέρτη Β - 
Σαλεβουράκη Ε

394,00

5 
Δεμέστιχας Δ - 
Ξυνογαλάς Π

390,00

6 
Βαρδινογιάννη Α - 
Καπράλος Σ

389,00

1-6

1 Σιψής Γ - Χατζηγούλα Χ 652,00

2 Λέκκου Α - Όκμπεργκ Ν 652,00

3 
Καραβαγγέλης Δ - 
Κοκοβίδης Ε

649,00

4 
Πολίτης Δ - 
Βεργιτσάκης Ι

643,00

5 
Κουρμπέτης Β - 
Δημητράκης Ι

643,00

6 Λεάκος Δ - Κοστρίβας Θ 640,00

Xατζηγούλα X.

Σιψής Γ.

Παύλους Δ.



Τ 
ο 24ο Κύπελλο Ελλάδας 
2012 έγινε όπως όλα τα 

προηγούμενα χρόνια σε ένα, τε-
λικό, στάδιο με μικτό σύστημα 
Knock-out και Swiss. Οι αγώνες 
νοκ άουτ συνεχίστηκαν μέχρι και 
τη συνάντηση για τις 2 πρώτες θέ-
σεις ενώ οι ηττημένες ομάδες δι-
εκδίκησαν στο Swiss τις θέσεις 
από την 3η και κάτω. Οι αγώνες 
του Α’ γύρου νοκ άουτ καθορί-
στηκαν με απλή κλήρωση ενώ οι 
μετέπειτα συναντήσεις ήταν προ-
καθορισμένες (π.χ. ο νικητής της 
συνάντησης υπ. αριθ. 1 με τον νι-
κητή της συνάντησης 12, της 2 με 
την 11 κλπ.).  

Οι αγώνες έγιναν από 2 έως 
4 Νοεμβρίου 2012 στα εντευκτή-
ρια των ΑΟΤ, ΑΟΜ, ΟΑΜΚΗ και 
ΟΑΜ και χωρίστηκαν αντίστοιχα 
σε τέσσερις ενότητες κατηγοριών: 
Όπεν, 1-11, 1-9 και 1-6, με συνο-
λική συμμετοχή - ρεκόρ 93 ομά-
δων (81 ομάδες συμμετείχαν το 
2011 και 72 το 2010). 

Ο αγώνας της όπεν είχε συμ-
μετοχή 26 ομάδων και είχε το χα-
ρακτηριστικό ότι 2 αγώνες νοκ 

άουτ κρίθηκαν, κατόπιν ισοβαθ-
μίας στα imp’s, στα total points 
(συνολικούς βαθμούς). Στον με-
γάλο τελικό βρέθηκαν οι ομάδες 
«Ζώζη» και «Ρούσσου» με τελι-
κούς νικητές - με 6 imp’s διαφο-
ρά- και κυπελλούχους Ελλάδος 
2012 την πρώτη. 

Οι συνθέσεις των τριών 3 
πρώτων ομάδων: 

Στην κατηγορία 1-11, όπου 
συμμετείχαν 16 ομάδες, νική-
τρια και κυπελλούχος αναδείχτη-
κε η ομάδα «Παντελή» που νί-
κησε στον μεγάλο τελικό με 15 
imp’s διαφορά την ομάδα «Τρια-
νταφύλλου». 

Οι συνθέσεις των τριών 3 
πρώτων ομάδων:

          
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012

1-16

1 

Ζώζης Σ
Αγγελόπουλος Π
Κουκουσέλης Α
Κοντομήτρος Κ

2

Ρούσσος Γ
Καλιακμάνη Α
Μαμιδάκη Λ
Γαρουφαλής ΣΜ

3

Κανναβός Π
Τριανταφυλλόπουλος Θ
Δοξιάδης Κ
Μπανίκας Χ
Ρούσσος Π

1-11

1 

Παντελής Σ
Παπαδημητρίου Ι
Αλεξίου Μ
Stoychev P
Σάλεμ Ν

2

Τριανταφύλλου Π
Μόραλης Κ
Κούσης Κ
Φλουρής Γ
Σταματελάτου Π
Στεφανόπουλος Η

3

Παυλινέρης Γ
Παπανδρέου Μ
Παυλογιάννης Ν
Χαραλαμπίδου Σ

12

από δεξιά:   Zώζης Σ., Aγγελόπουλος Π., Kουκουσέλης A.
Kοντομήτρος K.
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1-9

1 

Τζώκας Σ
Λυερός Ν
Οικονόμου Ευ
Σαφάρης Θ
Κοτσώνη Α

2

Φαφούτης Γ
Βλαχάκης Δ
Ζήβα Α
Κάλλα Α
Στεφανόπουλος Κ
Γρίσπος Γ

3

Βέρτη Β
Καράγιωργας Π
Αγγελοπούλου Μ
Πάχνη Ν

1-6

1 

Βουμβουράκης Κ
Μανωλάκη Ε
Δημητράκης Ι
Κουρμπέτης Β

2

Κουτσουμάνης Κ
Ντότσια Μ.
Μανιάκης Μ
Περιστέρη Ι

3

Καράκος Χ
Λιάνός Δ
Οικονόμου ΝΙ
Ματσούκα Π
Μέκου Μ

Τη μεγαλύτερη συμμετοχή, 
30 ομάδες, είχε η κατηγορία 1-9. 
Εδώ, στον μεγάλο τελικό της κα-
τηγορίας, νικήτρια αναδείχτηκε η 
ομάδα «Τζώκα» που αντιμετώπι-
σε την ομάδα «Φαφούτη» κερδί-
ζοντας με 22 imp’s διαφορά. 

Οι συνθέσεις των τριών 3 πρώ-
των ομάδων: 

Στην κατηγορία 1-6 συμμε-
τείχαν 21 ομάδες. Εδώ η ομάδα 
«Βουμβουράκη», από το Ρέθυ-
μνο, αντιμετώπισε στον τελικό την 
ομάδα «Κουτσουμάνη» την οποία 
νίκησε με 33 imp’s διαφορά, κατα-
κτώντας τον τίτλο του Κυπελλού-
χου 2012 στην κατηγορία αυτή.

Οι συνθέσεις των τριών 3 πρώ-
των ομάδων: 

Kοτσώνη A

Aλεξίου M. Bουμβουράκης

Σάλεμ N.

Λυερός N.

Παντελής Σ.

από αριστερά:   

Δημητράκης I.,  Kουρμπέτης B.
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          2012 ΚΥΠΕΛΛA   
 

 
Open Μαύρα Χρυσά Πλατινένια 
1  5223 ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ Κ 33,940 2,177 109.7
2  4180 ΒΡΟΥΣΤΗΣ Β 26,863 1,763 72.6
3  1112 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ 22,561 1,490 70.4
4  3348 ΚΟΥΚΟΥΣΕΛΗΣ Α 21,937 1,436 84.5
5  0304 ΔΕΛΗΜΠΑΛΤΑΔΑΚΗΣ Ν 20,049 1,371 63.1
6  1236 ΡΟΥΣΣΟΣ Γ 19,542 1,350 66.6
7  0526 ΚΑΝΝΑΒΟΣ Π 19,242 1,186 49.9
Kύπελλο Nέων Μαύρα Χρυσά Πλατινένια 
1 4474 ΔΟΞΙΑΔΗΣ Κ 17,430 1,122 53.7
2 4133 ΣΟΦΙΟΣ Μ 8,896 344 8.5
3 7376 ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗ Μ 7,469 422 18.4
4 8118 ΒΩΒΟΣ Κ 6,567 325 10.3
5 6567 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩ 4,935 199 7.6
6 6526 ΤΟΓΙΑΣ Σ 4,506 232 11.3
7 7065 ΡΟΥΣΣΟΣ Π 4,332 237 7.7
Kύπελλο Γυναικών Μαύρα Χρυσά Πλατινένια 
1 0830 ΜΑΜΙΔΑΚΗ Λ 16,046 1,166 59.9
2 2039 ΠΑΝΑΓΑΚΗ Μ 11,685 506 14.0
3 2145 ΑΡΣΛΑΝΟΓΛΟΥ Μ 10,568 483 10.2
4 4443 ΣΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Χ 10,440 366 7.2
5 6645 ΣΑΛΕΜ Ν 9,092 396 12.8
6 7916 ΜΑΡΚΑΤΟΥ Τ 8,122 386 10.6
7 8232 ΚΟΤΣΩΝΗ Α 8,033 472 20.4
Kατηγορίες 10-11 Μαύρα Χρυσά Πλατινένια 
1 2724 ΚΑΨΑΜΠΕΛΗΣ Ι 11,573 472 9.8
2 7626 ΚΑΡΒΕΛΑΣ Γ 10,775 356 3.4
3 2145 ΑΡΣΛΑΝΟΓΛΟΥ Μ 10,568 483 10.2
4 7009 ΛΙΟΣΗΣ Γ 9,489 395 7.2
5 4276 ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ Π 9,334 400 6.2
6 2770 ΜΟΡΑΛΗΣ Κ 9,216 383 15.1
7 6645 ΣΑΛΕΜ Ν 9,092 396 12.8
Kατηγορίες 8-9 Μαύρα Χρυσά Πλατινένια 
1 7435 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Ι. 9,049 400 15.0
2 7916 ΜΑΡΚΑΤΟΥ Τ 8,122 386 10.6
3 8232 ΚΟΤΣΩΝΗ Α 8,033 472 20.4
4 7870 ΜΠΟΥΡΛΕΤΣΙΚΑΣ Α 6,816 368 18.1
5 7608 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Μ 6,470 324 10.8
6 7907 ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ Β 5,668 246 6.5
7 2793 ΚΟΥΡΗΣ Ε 5,035 196 0.5
Kατηγορίες 6-7 Μαύρα Χρυσά Πλατινένια 
1 8068 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ Π 8,992 524 19.0
2 7967 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥ 7,452 323 11.3
3 7840 ΠΑΧΝΗ Ν 5,955 265 9.6
4 8230 ΣΑΛΕΒΟΥΡΑΚΗ Ε 5,903 277 8.6
5 7899 ΔΡΑΣΣΑΣ Α 4,944 275 13.0
6 8231 ΣΑΦΑΡΗΣ Θ 4,579 272 11.0
7 7302 ΜΠΙΤΣΑΚΗ Μ 3,877 244 13.3

Kατηγορίες 4-5 Μαύρα Χρυσά Πλατινένια 
1 8563 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ.. 7,409 280 3.9
2 8225 ΠΥΡΖΑΣ Δ 7,294 385 12.4
3 8300 ΒΕΡΤΗ Β 6,995 368 13.7
4 8118 ΒΩΒΟΣ Κ 6,567 325 10.3
5 8359 ΚΑΛΥΒΑ Γ 6,179 328 12.3
6 8239 ΛΑΛΟΣ Π 6,154 328 12.3
7 8414 ΣΙΨΗΣ Γ 5,577 221 5.8
Kατηγορίες 2-3 Μαύρα Χρυσά Πλατινένια 
1 8349 ΦΟΙΤΟΣ Σ 3,299 155 6.9
2 8352 ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ Κ 3,086 165 6.9
3 8120 ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ Β 2,836 183 9.7
4 8375 GONG J.P. 2,558 109 4.3
5 4102 ΟΚΜΠΕΡΓΚ Ν 2,165 123 6.1
6 7548 ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗ Α 2,109 96 4.3
7 8254 ΒΓΟΝΤΖΑ Μ 1,742 47 1.3
Kατηγορία 1 Μαύρα Χρυσά Πλατινένια 
1 2552 ΜΗΛΑ Ν 3,198 115 3.7
2 8630 ΚΟΚΚΙΝΟΣ Ι 2,559 64 0.2
3 8885 ΧΑΤΖΗΓΟΥΛΑ Χ 2,538 119 5.6
4 8809 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ Ι 2,525 153 7.3
5 8585 ΜΑΤΘΑΙΟΣ Ι 2,464 150 4.4
6 8691 ΓΙΟΥΛΑΤΟΣ Κ 2,346 86 2.4
7 8862 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙ 2,315 104 1.8
Kύπελλο EOM ανελλιπούς παρουσίας
1 1263 ΣΑΡΛΗΣ Σ 456,5

394,3
369,5
360,8

352
337,6
330,1

326
315,3
314,5

2 1584 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Π
3 303 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Μ
4 886 ΜΕΛΙΑΣ Β
5 3924 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ Ε
6 -
7 7401 ΚΟΥΡΤΗ Κ
8 2724 ΚΑΨΑΜΠΕΛΗΣ Ι
9 8208 BOPIΣH A

10 6688 IΩANNOY

EΛΛHNIKH
OMOΣΠONΔIA

MΠPITZ



Ημέρα/Ώρα Εκδήλωση Άλλες Πληροφορίες
9 Φεβ 2013
(πρωϊ και  απόγευμα)

Παγκύπριος Διαγωνισμός Μπριτζ – Γυναικών Όμιλος Λευκωσίας 

6  Απρ 2013 
10.00 π.μ.
(και το απόγευμα)
13 Απριλίου 2013
10.00 π.μ.
(και το απόγευμα)       

Αγώνες Ομάδων για την Ασπίδα Αγνής Βερμέιρεν 
Προκριματικός Γύρος

Τελικός

Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας

Όμιλος Αγίου Ανδρέα 

11 Μαΐου 2013 Παγκύπριος Διαγωνισμός Μαθητών Μπριτζ Ξενοδοχείο Χίλτον Παρκ, Λευκωσία

24-28 Μαΐου 2013 Ετήσιο Διεθνές Φεστιβάλ Μπριτζ Ξενοδοχείο Απολλώνεια, Λεμεσός

06 και 07 Ιουλ 2013 Διασωματειακό Πρωτάθλημα Ομάδων 2013 Ξενοδοχείο Flamingo, Λάρνακα

12 Οκτ 2013
10.00 π.μ.

Ετήσιος Αγώνας Μεικτός-Ζευγαριών Ξενοδοχείο Flamingo, Λάρνακα

24 Οκτ 2013
04.00 μ.μ.

Ετήσια Γενική Συνέλευση Όμιλος Λευκωσίας

16 Νοε 2013
10.00 π.μ.

23 Νοε 2013 - 10.00.π.μ.       

Ετήσιος Αγώνας-Ζευγών
Προκριματικός

Τελικός            

Όμιλος Λεμεσού

Όμιλος Λευκωσίας

15

Kύπρος

Pόδος

1

2

2013 - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΠΡΙΤΖ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΑΣ

Kατά την διάρκεια της χρονιάς θα διεξαχθούν αγώνες για το Κύπελλο 2013. 
Για πληροφορίες αποτείνεστε στο τηλέφωνο:  99-497798

ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : 
renalivera@cyprusbridge.org renalordos@cyprusbridge.org

8ο Φεστιβάλ Ελληνικά Νησιά
1-8 Σεπτεμβρίου 2013

Ξενοδοχείο Sheraton, Ρόδος



16

για ΕΠΙΔΟΞΟΥΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ
του Γιώργου Kότση

Συνεχίζω στο τεύχος αυτό με 
ακόμα 2 διανομές από τον το-
μέα της άμυνας, που τόσο ταλα-
νίζει τους νέους και μέσους παί-
κτες.

Αντάμ: #J

Ο  #J παίρνει την λεβέ. Τι πρέ-
πει να σκεφθεί η Δύση και πώς πρέ-
πει να συνεχίσει;

Το πρώτο είναι να μετρήσει 
τους πόντους για να δει περίπου 
τι βοήθεια μπορεί να του δώσει η 
Ανατολή. Βορράς = 9 π., Δύση = 
9 π., Νότος περίπου 13-14 π. και 
επομένως η Ανατολή έχει περίπου 
8-9 π.  Το δεύτερο είναι να τοπο-
θετήσει 6 πόντους στην Ανατολή 
για τις  #AQ. Το τρίτο είναι να με-
τρήσει πόσες λεβέ μπορεί να κά-
νουν οι Α-Δ. Τρεις στις πίκες, ♦Α 
και ♣Α που βλέπει στο χέρι της = 5. 
Πού θα βγει η έκτη λεβέ για το μια 
μέσα; Αν έχει η Ανατολή τον ♣Κ, 
τότε η μια μέσα είναι τυφλοσούρ-
της και δεν χρειάζεται πολύ σκέψη, 
εκτός αν θέλετε 2 μέσα. Αν έχει την 
♣Q δεν βοηθάει για την μια μέσα, 
διότι ο Βορράς έχει τα ♣J1098 και 
σίγουρα θα την εμπασάρει. Τι άλλο 
μπορεί να κάνει η Δύση;; Το μόνο 

που έμεινε είναι να προσπαθήσει 
να δημιουργήσει μια κοφτή. Τη 
βλέπετε;;

Η Δύση πρέπει αφού πάρει τον 
♠J να μην συνεχίσει με το ♠10 αλλά 
πρώτα να παίξει τον ♣Α και μετά 
να συνεχίσει με το ♠10. Γιατί; Δι-
ότι η Ανατολή θα πάρει ♠Q και ♠Α 
οπότε η Δύση, πάνω στον ♠Α, θα 
ξεφυλλίσει το ♣2 και θα κόψει το 
σπαθί που θα του γυρίσει η Ανατο-
λή.

Νόστιμο.
2. 
Ομάδες. Όλοι στη δεύτερη  
Μοίρασε ο Νότος

Αντάμ: ♠Κ.

Ο ♠Κ παίρνει τη λεβέ. Τι πρέπει 
να σκεφθεί η Δύση και πως πρέπει 
να συνεχίσει; 

Η Δύση έχει 5φυλλη♠, ο Βορ-
ράς έχει 4φυλλη, η Ανατολή 3φυλ-
λη, αφού βοήθησε, επομένως ο 
Νότος έχει μία πίκα. Ώστε η Δύση 
μάλλον δεν πρέπει να συνεχίσει 
πίκα διότι θα χάσει ένα τέμπο.

Τι έχει ο Βορράς; Ένα πολύ 
επικίνδυνο μακρύ χρώμα, αν δε ο 

Νότος έχει και τον ♣Α το συμβό-
λαιο βγαίνει πανεύκολα. Αν όμως 
η Ανατολή έχει τον ♣Α και ο Νό-
τος σίγκλετον σπαθί, τότε ο Νό-
τος μπορεί να κατέβει στον Βορ-
ρά μόνο με τα καρά και γι’ αυτό 
πρέπει η Δύση να προσπαθήσει να 
εξουδετερώσει εγκαίρως την απει-
λή των καρών. Χαρούμενη η Δύση 
που κατέληξε τι πρέπει να κάνει 
τραβάει ♦Α και λιμό και ...χαρίζει 
το συμβόλαιο στον εκτελεστή διότι 
ο Νότος θα ανεβεί στο χέρι του με 
κοφτή πίκα, θα κόψει ένα καρό με 
το ♥3, και έτσι θα χάσει μόνο μία 
πίκα, ένα καρό και ένα σπαθί.

Βλέπετε πως έπρεπε να παίξει 
η άμυνα; Το κόλπο είναι το πρώ-
το καρό που θα παίξει η Δύση δεν 
πρέπει να είναι ο ♦Α αλλά ένα λιμό. 
Εάν ο Νότος συνεχίσει με καρό, η 
Δύση θα πιάσει με τον Άσο και θα 
παίξει κούπα και έτσι απομονώνο-
νται τα σπαθιά του μορ. Όταν παί-
ξει ο Νότος σπαθί πρέπει βέβαια η 
Ανατολή να πάρει τον Άσο αμέσως 
και σίγουρα είναι εύκολο να το κά-
νει αφού αν η Δύση είχε αυτή το 
σόλο σπαθί θα το είχε παίξει για να 
πάρει κοφτή.

Όταν καταστρώσετε ένα δια-
βολικό σχέδιο αμύνης, για καλό 
και για κακό, κοιτάξτε το άλλη μία 
φορά να δείτε μήπως παραβλέψα-
τε κανένα λαθάκι (ή και λάθ-αρο).

Δ B  A N
    1$
πάσο 2$ όλοι πάσο 

Δ B  A N
1# 2& 2# 4$
όλοι πάσο

#  K62
$ 952
^ KQ10
& J1098

Β
Δ    Α

Ν

#  J10
$ 8763
^ A9754
& A2

#  J862
$ 3
^ KQ
& KQJ194

#  7
$ AKQJ984
^ J986
& 5

Β
Δ    Α

Ν

#  Q109
$ 1052
^ 73
& A876

#  AK543
$ 76
^ A10542
& 32
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Έχοντας ολοκληρώσει τα 
false cards της άμυνας και μετά 
το intermezzo "Τι έμαθα από 
τον Fantoni" στο άρθρο του 
προηγούμενου τεύχους του πε-
ριοδικού, θα ασχοληθούμε, αρ-
χίζοντας από το σημερινό τεύ-
χος, μέχρι να τα εξαντλήσουμε 
και αυτά, με τα false cards του 
εκτελεστή, που σαν ύλη είναι 
μικρότερης έκτασης αλλά πι-
στεύουμε εξίσου ενδιαφέρου-
σα. 

Ο εκτελεστής δεν χρειάζε-
ται να ανησυχεί μήπως ξεγελά-
σει τον συμπαίκτη του, αφού 
παίζει ο ίδιος τα φύλλα του 
μορ, κατά συνέπεια έχει απόλυ-
τη ελευθερία στην προσπάθειά 
του να αποκρύψει τη δύναμη 
ή την κατανομή του σε κάποιο 
χρώμα ή να δώσει την εντύπω-
ση στην άμυνα ότι είναι πιο δυ-
νατός σε κάποιο χρώμα απ' ό,τι 
είναι στην πραγματικότητα. Η 
άμυνα δεν έχει αυτή την πολυ-
τέλεια, καθώς ελλοχεύει συχνά 
ο κίνδυνος να παραπλανηθεί ο 
συμπαίκτης. 

Η βασική ιδέα του εκτελεστή 
είναι να διασπείρει τη μεγαλύτε-
ρη δυνατή σύγχυση στις γραμ-
μές του εχθρού. Όταν έχει την 
επιλογή να κερδίσει μία λεβέ 
με περισσότερα από ένα ονέρ, 
υπάρχει συνήθως ένα σωστό 
και ένα ή περισσότερα λάθος 
φύλλα. Κάθε περίπτωση είναι 
ιδιαίτερη και παρόλο που υπάρ-
χουν γενικές αρχές, αυτές έχουν 
συχνά εξαιρέσεις, που εξαρτώ-
νται από το είδος του συμβολαί-
ου (χρωματιστό ή χωρίς ατού) 
και από το τι προσπαθεί κάθε 
φορά να επιτύχει ο εκτελεστής. 
Ας ξεκινήσουμε με μία απλή πε-
ρίπτωση:

Η Δύση παίζει το έξι, η Ανα-
τολή βάζει τη ντάμα (ή τον 
βαλέ) και ο Νότος πρέπει να 
αποφασίσει με ποιο ονέρ θα 
κερδίσει. Σε χρωματιστό συμβό-
λαιο πρέπει συνήθως να κερδί-
σει με τον άσσο, γιατί αν κερδί-
σει με τον ρήγα, η Δύση θα ξέ-
ρει ότι ο Νότος έχει και τον άσσο 
(αν τον είχε η Ανατολή θα τον 
είχε βάλει). Σε συμβόλαιο στα 
χωρίς ατού όμως, αν ο εκτελε-
στής αποφασίσει να μην αφή-
σει έξω, το φύλλο που πρέπει 
να παίξει είναι ο ρήγας. Αυτό το 
παίξιμο αφήνει ανοιχτό το εν-
δεχόμενο να έχει τον άσσο η 
Δύση (όταν πιάσει χέρι η Ανατο-
λή μπορεί να γυρίσει το χρώμα, 
ελπίζοντας να έχει μετραριστεί), 
ενώ, αν ο εκτελεστής πάρει με 
τον άσσο, οι αμυνόμενοι θα 
αναρωτηθούν γιατί δεν άφησε 
έξω (hold up play π.χ. με Αxx) 
και θα συμπεράνουν ότι λογι-
κά πρέπει να έχει και κάτι άλλο 
(εκτός από την απίθανη περί-
πτωση που προσπαθεί να μπλο-
κάρει το χρώμα, δηλαδή να έχει 
KQJ ξερά η Ανατολή), τον ρήγα 
ή, από την πλευρά του αμυνο-
μένου που δεν έχει τη ντάμα, 
ακόμα και AKQ, αν η Ανατολή 
έβαλε τον βαλέ.  Ας δούμε μια 
ολόκληρη διανομή:

Στα τρία χωρίς ατού του Νό-
του η Δύση βγαίνει πίκα και η 
Ανατολή βάζει τον βαλέ. Ο Νό-
τος σκέφτεται ότι, αν η Ανατολή 
έχει τον άσσο σπαθί και η Δύση 
τον άσσο κούπα, το συμβόλαιό 
του είναι σε κίνδυνο. Πρέπει λοι-
πόν να πείσει την Ανατολή, αν 
έχει τον άσσο σπαθί, να γυρίσει 
το χρώμα της αντάμ, και επομέ-
νως, σύμφωνα με την ανάλυση 
που μόλις κάναμε, το κατάλλη-
λο φύλλο, με το οποίο πρέπει 
να πάρει την πρώτη λεβέ, είναι 
ο ρήγας πίκα. Ας έρθουμε τώρα 
στη θέση της Ανατολής, μόλις 
πάρει τον άσσο σπαθί : βλέπο-
ντας τα μετραρισμένα σπαθιά 
στον μορ, δεν έχει αμφιβολία 
ότι ο Νότος έχει αρκετές λεβέ 
για να βγάλει το συμβόλαιο και 
η άμυνα χρειάζεται άμεσα τέσ-
σερεις λεβέ. Αν τα φύλλα είναι 
όπως στο διάγραμμα, πρέπει να 
γυρίσει κούπα, ενώ, αν ο Νό-
τος είχε αρχικά ΑΚx κούπα και 
Kxx (ή KQx) πίκα, πρέπει να γυ-
ρίσει πίκα. Πρακτικά έχει μαντε-
ψιά. Σε ένα καλό όμως ζευγάρι 
η Δύση θα παίξει πρώτα το πέ-
ντε σπαθί και μετά το έξι (η Ανα-
τολή δεν θα πάρει αμέσως τον 
άσσο, ώστε να δώσει την ευκαι-
ρία στη Δύση να ολοκληρώσει 
το suit preference signal, αφού, 
προφανώς, δεν έχει νόημα εδώ 
το μέτρημα -ο Νότος έχει κατέ-
βασμα στον μορ με τον άσσο 
καρό) δείχνοντας προτίμηση 
στο χαμηλότερο χρώμα, που σ' 
αυτή την περίπτωση είναι προ-
φανώς οι κούπες. Αν ο άξονας 
Α/Δ παίζει κάποια κατάλληλη 

#  87
$ 65
^ A32
& KQJ987

#  AK5
$ K87
^ KQJ6
& 432

#  Q10643
$ A432
^ 95
& 65

#  J92
$ QJ109
^ 10874
& A10

Β
Δ    Α

Ν

false cards του εκτελεστή
κερδίζοντας με το σωστό φύλλο

Του Γιώργου Κλείτσα

842

AK3
6 Q ή J
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παραλλαγή του Smith signal, 
μπορεί εναλλακτικά να βρει το 
γύρισμα στις κούπες και με αυ-
τόν τον τρόπο. Το σημαντικό σε 
κάθε περίπτωση είναι ότι ο εκτε-
λεστής έκανε ό,τι μπορούσε για 
να οδηγήσει την άμυνα σε λά-
θος.  

Με άλλους συνδυασμούς, 
όταν σκοπός του εκτελεστή εί-
ναι να κρύψει τη δύναμή του σε 
ένα χρώμα, ο γενικός κανόνας 
είναι να κερδίσει με το μεγαλύ-
τερο από ισοδύναμα ονέρ. Πα-
ράδειγμα:

Η Δύση βγαίνει το τέσσερα, 
η Ανατολή βάζει το δέκα και το 
σωστό φύλλο από τον Νότο εί-
ναι ο ρήγας, αφήνοντας ανοιχτό 
στη Δύση το ενδεχόμενο να έχει 
τον βαλέ η Ανατολή -- αν ο Νό-
τος παίξει τον βαλέ, θα αποκα-
λύψει όλα τα ονέρ του στο χρώ-
μα. Ομοίως:

O Νότος πρέπει να πάρει τον 
βαλέ με τον ρήγα, αφήνοντας 
τη Δύση να μαντέψει ποιος έχει 
τη ντάμα. Το ίδιο και στα επόμε-
να δύο διαγράμματα:

O Νότος πρέπει να πάρει το 
δέκα με τη ντάμα.

O Νότος πρέπει να κερδίσει 
με τον βαλέ -ίσως, αν η Δύση 
πάρει χέρι, να ξαναπαίξει το 
χρώμα, ελπίζοντας για το δέκα 
στην Ανατολή και χαρίζοντας 
την τέταρτη λεβέ στο χρώμα.  
Το επόμενο παράδειγμα είναι 
πιο περίπλοκο, βασίζεται όμως 
στην ίδια ιδέα.

Εναντίον του συμβολαίου 
τρία χωρίς ατού, η Δύση βγαί-
νει το δύο, ο μορ παίζει μικρό 
και η Ανατολή το δέκα. Το σω-
στό φύλλο από τον εκτελεστή 
είναι εδώ ο ρήγας (αποκρύπτο-
ντας τον βαλέ). Η Δύση μπορεί 
να υποθέσει ακόμα και AJ10(x) 
στην Ανατολή και να ξαναπαί-
ξει το χρώμα, όταν πιάσει χέρι. 
Το να παίξει τον άσσο (αντί για 
τον ρήγα) είναι λιγότερο αποτε-
λεσματικό για τον εκτελεστή. Η 
Δύση θα υποψιαστεί την πραγ-
ματική κατανομή, διερωτώμενη 
γιατί δεν έβαλε τη ντάμα ο Νό-
τος, αν είχε π.χ. Αx(x...) στό χέρι 
του, προσπαθώντας να κερδίσει 
μια γρήγορη μπάζα και ταυτό-
χρονα ένα τέμπο, αν ο ρήγας εί-
ναι στη Δύση. Ο γενικός κανό-
νας με τρία ισοδύναμα ονέρ στα 
χωρίς ατού (σε χρωματιστό κερ-

δίζουμε με το μεγαλύτερο συ-
νήθως), είναι να κερδίζουμε με 
το μεσαίο ονέρ. Ένα ακόμη πα-
ράδειγμα:

Στα χωρίς ατού η Δύση βγαί-
νει το επτά, η Ανατολή βάζει το 
δέκα και ο Νότος πρέπει να κερ-
δίσει με τη ντάμα, ώστε να μην 
συνειδητοποιήσει η Δύση ότι εί-
ναι ασφαλές να γυρίσει το χρώ-
μα (ο Νότος μπορεί να έχει KQx). 
Tι γίνεται αν όντως ο εκτελεστής 
έχει KQ(x...); Αυτός ο συνδυα-
σμός συμβαίνει μόνο στα χωρίς 
ατού και πάλι πρέπει να κερδί-
σει με το μεγαλύτερο από δύο 
ισοδύναμα ονέρ, όπως στο πα-
ρακάτω διάγραμμα:

Κερδίζοντας με τον ρήγα 
μεγιστοποιούμε την αβεβαι-
ότητα της Δύσης για τη θέση 
της ντάμας. Μερικοί θεωρη-
τικοί συνιστούν να παίζουμε 
τη ντάμα, όταν τα δύο ονέρ εί-
ναι ξερά, δείχνοντας ότι έχου-
με και τον ρήγα, ένας υποψια-
σμένος όμως αμυνόμενος θα 
αναρωτηθεί γιατί δεν κάναμε το 
false card και  ίσως τραβήξει τον 
άσσο όταν πιάσει χέρι. Έχοντας 
υπόψη αυτή την περίπτωση, 
θα μπορούσε κάποιος εκτελε-
στής κάνοντας κόντρα μπλόφα 
να κερδίσει με τη ντάμα στο πα-
ραπάνω διάγραμμα (κρατώντας 
KQx), ώστε, αν ο πονηρός αμυ-
νόμενος τραβήξει τον άσσο, να 
του μετράρει τον ρήγα. Το άρι-
στο παίξιμο είναι να επιλέγουμε 
σταθερά το φρόνιμο false card 
του ρήγα, είτε το KQ είναι ξερό 
είτε όχι, αποφεύγοντας τις αμ-
φίβολης αποτελεσματικότητας 
μπλόφες και κόντρα μπλόφες.   

862

AKJ
4 10

AK32

J105
4 9

Q54

AKJ6
9732 108

643

KQJ
7 10

852

KQ6
3 J

A53

KQ9
4 J

A52

QJ6
4 10
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του Γιώργου Ρούσσου

AMYNA
    για Πρωταθλητές74

Λανθασμένη επιλογή χαρτιού της αντάμ, επιβράβευση σωστής αγοράς ή 
ειλημμένη απόφαση της Bridgitta για το ποιος θα είναι ο νικητής;

Κυριακή, προχωρημένο το με-
σημέρι και στην τελευταία δια-
νομή του ντέρμπι πρώτης θέσης 
του Κύπελου Ελλάδας Μπριτζ 
2012 προηγείσαι με 6 imps ύστε-
ρα από μια σειρά εκατέρωθεν 
λαθών που ίσως δικαιολογού-
νται (και οι 2 ομάδες ήταν 4με-
λείς) από το εξοντωτικό  πρό-
γραμμα των αγώνων, την ζέ-
στη και το μηδενικό αερισμό στις 
γωνίες που τοποθετήθηκαν!!! τα 
τραπέζια με τον αριθμό 1.

Ανοίγεις τα χαρτιά σου στην 
θέση της Δύσης και βλέπεις: 
#105, $A10, ^108753, &KQ43 
και οι αγορές εξελίσσονται ως 
εξής:

Τι ανταμάρεις; Κούπα; Απο-
κλείεται. Καρό;  Μα είναι το 
χρώμα του εκτελεστή. Σπαθί; 
Πολύ επικίνδυνο, μόνο με J10 
στα χέρια του συντρόφου κερ-
δίζεις ενώ σε χίλιες άλλες περι-
πτώσεις είναι καταστροφή που-
λώντας tempo και μπάζα. Πίκα  
λοιπόν; 

Ας σκεφτούμε λίγο περισσότε-
ρο. Στις ομάδες όλες μας οι αι-
σθήσεις επικεντρώνονται στο 
πώς θα ρίξουμε το συμβόλαιο. 
Έχουμε στα χέρια μας 9π. και 2 ή 
3 αμυντικές μπάζες και ψάχνου-
με 3 στον σύντροφο.

Με 24-26π. στα χέρια των αντι-
πάλων, ο σύντροφος κρατάει 
5-7π. Βγαίνοντας το #10 προ-
σβλέπουμε οι πόντοι του συ-
ντρόφου να είναι AQJ ή AQ9 
στις πίκες και μάλιστα και με τα 
2 ονέρ Κ και J στο μορ. Με δε-
δομένο ότι θα πιάσουμε δυο φο-

ρές ή και τρεις αν ο &Α δεν είναι 
στο μορ, έχουμε όλο τον καιρό 
να αναβάλουμε αυτή την άμυνα, 
πολύ περισσότερο εφόσον ξέ-
ρουμε ότι οι πίκες είναι 4-3 στα 
χέρια του Β-Ν και το 10 μπορεί 
να είναι χαρτί κλειδί.

Λοιπόν τι;;;;
Τα τέσσερα χέρια ήταν:

Στο άλλο δωμάτιο οι αγορές 
πήγαν:

(*) inverted 10-11+ π.
(**)13 καλοί πόντοι έως 15, με 

κρατήματα 
Έτσι τα 3ΧΑ παίχτηκαν από το 

άλλο χέρι και ήταν καταδικα-
σμένα. Η Ανατολή επιτέθηκε με 
το $8, κέρδισε η Δύση με τον Α 
και συνέχισε με το 10.  Ο Βορράς 
έπιασε με τον Κ και μικρό σπαθί 
για τον Βαλέ του μόρτου (intra 
finesse), η Δύση γύρισε πίκα και 
η Ανατολή καθάρισε τις κούπες 
περιμένοντας με το  2ο μεγά-
λο της ονέρ στις πίκες για το μια 
μέσα αφήνοντας  τον εκτελεστή 
στις 3 μπάζες από σπαθί, 3 από 
καρό και 2 από κούπα. 

Ποια αγορά ήταν μοιραία;
Ας κρίνουν οι αναγνώστες.

Ο Νότος που αγόρασε 1^ είχε 
σκεπτικό στην όποια επαναγο-
ρά του ανοίξαντα εκτός από την 
1$ να προτείνει την μανς με 2ΧΑ 
ενώ σε τυχόν 1$ θα δήλωνε το 
4ο χρώμα 1#.

Ο Νότος που αγόρασε 2& στό-
χευε να παιχτούν τα ΧΑ από το 
χέρι του Βορρά για το ενδεχόμε-
νο προβλήματος στις πίκες.

Αλλά και από το χέρι του Νό-
του τα 3ΧΑ θα έπεφταν αρκεί να 
αποκλειστεί η αντάμ της πίκας 
οπότε οδηγείται η Δύση στην 
αντάμ καρό που και δεν πουλάει 
και είναι από 5φυλλο. Μετά την 
αντάμ καρό η Ανατολή ακολου-
θεί με το 9, μονά. Μικρό σπαθί ο 
εκτελεστής για την intra finesse.  
Η Δύση βλέπει το 10άρι της Ανα-
τολής, άρα σόλο, άρα τα καρά 
είναι 3φυλλα.

Η Δύση πιάνει το σπαθί και 
ξανά καρό. Στους 3 γύρους σπα-
θί που θα ακολουθήσουν η Ανα-
τολή πρέπει να ξεσκαρτάρει με 
προσοχή. Μεγάλο-μικρό στην 
πίκα δεν θέλω και να κρατήσει 4 
κούπες  και το 3ο της καρό.

Τώρα το συμβόλαιο είναι 
απραγματοποίητο. Αν ο εκτε-
λεστής μετά τα σπαθιά συνεχί-
σει με κούπα η Δύση πιάνει και 
ξαναπαίζει κούπα, αν συνεχίσει 
με πίκα η Ανατολή καθαρίζει τα 
καρά, όσο ακόμα η Δύση έχει 
τον $Α, για 2 μέσα.

Στο άλλο τραπέζι έγινε αντάμ 
το #10 και το αποτέλεσμα της 
συνάντησης από +6 έγινε -6 
imps.

Υγεία και μακροημέρευση.
Ίσως του χρόνου η Bridgitta 

μας προτιμήσει μοιράζοντας τα 
ονόρια στις πίκες, Α και Q split, 
οπότε οι κούπες δεν θα τρέξουν 
ποτέ ή όντως βάλει στα χέρια της 
Ανατολής AQJ ή AQ9 στο χρώ-
μα. 

#  K864
$ K93
^ KJ
& A652

#  J93
$ QJ4
^ AQ2
& J987

Β
Δ    Α

Ν

#  AQ72
$ 87652
^ 964
& 10

#  105
$ A10
^ 108753
& KQ43

B A N Δ
1& Π 1^ Π 
1# Π 2XA Π
3XA         όλοι πάσο   

B A N Δ
1& Π 2&* Π 
2XA(**) Π 3XA όλοι  
                           πάσο   
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     Eξασκηθείτε στην εκτέλεση
#  95
$ KJ986
^ KJ65
& Q8

#  AQ7
$ AQ1074
^ 84
& K105

Β
Δ    Α

Ν

#  AKJ2
$ 2
^ AQ63
& AQ95

#  73
$ AKQJ964
^ 84
& 63

Β
Δ    Α

Ν

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

Μοίρασε ο Νότος

Αντάμ: $5

N Δ B A
πάσο πάσο πάσο

1$ κοντρ 4$ όλοι 
πάσο

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

Μοίρασε ο Βορράς

Αντάμ: # 10

Ο Νότος εισέπραξε δύο ατού και έπαιξε σπα-
θί προς την &Q η οποία και κέρδισε. Συνέ-
χισε με σπαθί βάζοντας από το χέρι του το 
&10 που έχασε από τον &J της Δύσης. 
Η Δύση τώρα γύρισε το ^2, ασκώντας έτσι 
δυνατή πίεση στον Νότο. Τι πρέπει να παίξει 
αυτός  τον ^Κ ή τον ^J;

Ο εκτελεστής πήρε τον #Α από τον μορ και 
μάζεψε τα ατού σε τέσσερις γύρους, αφού η 
Δύση κρατούσε $10873. 
Ποια φύλλα πρέπει να διώξει από τον μορ 
και ποια να είναι η επόμενη κίνησή του; 

Oι λύσεις στη σελίδα 38

N Δ B A
1& πάσο

4$ πάσο 6$ όλοι 
πάσο

Προβλήματα Άμυνας
Πρόβλημα 1ο  **
Όλοι στη δεύτερη. Ομάδες. Μοίρασε ο Β  

Αντάμ: ^3

Η Δύση έκανε αντάμ το ^3. Σαν  Ανατολή βά-
ζετε το ^J και ο Νότος το ^6. Συνεχίζετε με την 
^Q όπου ο Νότος βάζει το ^9 και η Δύση το 
^2. Κάντε το πλάνο για τη σωστή συνέχεια της 
άμυνας.

Πρόβλημα 2ο  **
Όλοι στην πρώτη. Ομάδες. Μοίρασε ο Ν 

Αντάμ: &K

Η Δύση έκανε αντάμ το &Κ που κέρδισε τη 
λεβέ. Συνέχισε με το ^8 που κερδίζετε από τη 
θέση της Ανατολής με τον ^Α, ενώ ο εκτελε-
στής ακολουθεί με την ντάμα. Ποια άμυνα σας 
δίνει ελπίδες να βάλετε μέσα το συμβόλαιο;

#  AQJ9
$ 65
^ 75
& AQJ106

#  7632
$ KQ72
^ QJ4
& K3

Β
Δ    Α

Ν

#  6543
$ Q
^ J102
& QJ1098

#  J109
$ 753
^ A43
& 6542

Β
Δ    Α

Ν

N Δ B A
1& πάσο

1$ πάσο 1# πάσο

2XA πάσο 3XA όλοι 
πάσο

N Δ B A
2& πάσο 2^ πάσο

2$ πάσο 2XA πάσο

4$ όλοι 
πάσο

Oι λύσεις στη σελίδα 27
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Καλλιτεχνικό
              μπριτζ

Όλοι πρώτη. Ζεύγη 

Ας αφήσουμε την …διαστη-
μική αγορά του Νότου ασχολία-
στη και ας επικεντρωθούμε στο 
παίξιμο των φύλλων. Δύο ερω-
τήματα: 

1. Μπορείτε να πραγματο-
ποιήσετε το μεγάλο σλεμ με 
αντάμ π.χ. τον &Κ; 

2. Υπάρχει αντάμ που ρίχνει 
το συμβόλαιο μια μέσα και ποια 
είναι αυτή;

ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

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

Συμβόλαιο: 4#   Αντάμ: $Κ
Αφήστε έξω την πρώτη κού-

πα και κερδίστε την δεύτερη. 
Παίξτε πίκα προς το #10 και την 
Ντάμα καρό από τον μορ. Το κα-
λύτερο για τη Δύση είναι να κερ-
δίσει αμέσως τον ^Α και να συ-
νεχίσει καρό. Παίρνετε με τον 
^Κ και συνεχίζετε με την &Q 
την οποία η Ανατολή ας πούμε 
ότι δεν σκεπάζει (δεν έχει διαφο-
ρά και αν σκεπάσει). Έρχεστε στο 
χέρι με τον &Α και παίζετε τον 
^J διώχνοντας μια κούπα από 
τον μορ. Επαναλαμβάνετε την 
εμπάς στα ατού, παίζοντας πίκα 
στο #J,  και συνεχίζετε με την τε-
λευταία κούπα από τον μορ που 
κόβετε με τον #Κ. Τέλος παίζε-
τε το σπαθί που σας έχει απομεί-

νει το οποίο κερδίζει η Ανατολή 
με το &10. Ο καθένας τώρα έχει 
μείνει με δυο φύλλα στην παρα-
κάτω θέση: 

Η Ανατολή παίζει τώρα υπο-
χρεωτικά ένα από τα κόκκινα 
χρώματα που της έχουν απο-
μείνει και εσείς κόβετε με το #8. 
Εάν η Δύση κόψει με την Ντάμα 
πανωκόβετε με τον Άσο. Εάν η 
Δύση κόψει με το #6 διώχνετε 
το &9 από τον μορ. Το λεγόμενο 
και «κόλπο του διαβόλου».

Σωστή απάντηση στο κλασσικό 
αυτό πρόβλημα έστειλαν οι Πε. Νικολα-
ΐδης (ΟΑΜΠΕΙ), Φ. Κιαρούτζι (ΠΛΗ), Κ. 
Μπαρμπαρούσης (ΑΟΜ), Β. Παπαχρι-
στοφόρου (ΟΑΜΚΗ).

#  J
$ Q
^ K1064
& QJ109876

#  AK5
$ A854
^ A85
& A54

#  Q98642
$ K106
^ Q92
& K

#  1073
$ J9732
^ J73
& 32

Β
Δ    Α

Ν

#  AJ10
$ 10654
^ KQ
& QJ92

#  K9873
$ A3
^ J54
& A63

#  Q654
$ K8
^ A1082
& 874

#  2
$ QJ972
^ 9763
& K105

Β
Δ    Α

Ν

#  A
$ -
^ -
& 9

#  98
$ -
^ -
& -

#  Q6
$ -
^ -
& -

#  -
$ Q
^ 9
& -

Β
Δ    Α

Ν

Λ.Ζ. 

Δ B  A N
    1&
1# 5& πάσο 7&!!

  Eξασκηθείτε 
  στην εκτέλεση

#  QJ6
$ 762
^ QJ82
& 854

#  10

#  A84
$ AK43
^ AK
& A963

Β
Δ    Α

Ν

Καθυστέρηση των λεβέ για επικοινωνία

AΓOPA:
Δύση Bορράς Aνατολή Nότος

     2NT
πάσο     3NT όλοι πάσο

Η Δύση κάνει αντάμ το #10. 
Πόσες λεβέ υπολογίζετε να 
κερδίσετε; Τι μπορεί να πάει 
στραβά; Υπάρχει λύση σε 
αυτό το πρόβλημα;το

υ 
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για νέους παίκτες
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Αν και φαινομενικά ο εκτε-
λεστής έχει πρόβλημα επικοι-
νωνιών, μόλις τραβάει τον Άσο 
καρό η Δύση δεν έχει απάντη-
ση. Όποιον Ρήγα επιλέξει να 
απογυμνώσει η Δύση, ο εκτελε-
στής τραβάει τον Άσο αυτόν και 
στη συνέχεια χρησιμοποιεί τον 
άλλο Άσο ως είσοδο για την με-
τραρισμένη Ντάμα. Δύο παρα-
τηρήσεις για την τεχνική αυτή. 
Πρώτον, η τελική θέση λειτουρ-
γεί κατά οποιουδήποτε αντιπά-
λου (δεν είναι δηλαδή positional 
squeeze). Δεύτερον, μπορεί να 
αντιμετωπιστεί από πολύ πεπει-
ραμένους αμυντικούς. Επειδή 
η τελική θέση απαιτεί να κατα-
λάβει ο εκτελεστής ποιόν Ρήγα 
απογύμνωσε ο αμυνόμενος, 
ένας expert που θα αναγνωρί-
σει τη θέση, απογυμνώνει κά-
ποιον Ρήγα λίγο νωρίτερα από 
το τέλος και την ώρα που τραβιέ-
ται το squeeze card διώχνει φύλ-
λο από τον άλλο Ρήγα που ήταν 
τρίφυλλος. Αν ο εκτελεστής δεν 
διαβάσει σωστά και τραβήξει λά-
θος Άσο το σκουίζ σπάει. Η απά-
τη αυτή εκ μέρους του αμυνόμε-
νου βεβαίως απαιτεί να είναι εξί-
σου expert και ο σύντροφός του, 
ώστε τα δικά του (φαινομενικά 
«αδιάφορα») ξεσκαρταρίσμα-

τα να μην δώσουν την ευκαιρία 
στον εκτελεστή να μετρήσει σω-
στά και να καταλάβει τι γίνεται.

Πίσω στην διανομή μας, στο 
πρόσφατο εορταστικό τριήμε-
ρο του Ομίλου μας στην όμορ-
φη Λίνδο, είχα την χαρά να συ-
ναντήσω, να αναγνωρίσω και 
να εκτελέσω σωστά μια σπάνια 
επέκταση του criss-cross, όπου 
η τελική θέση έχει 5 φύλλα (μια 
2φυλλη και μια 3φυλλη απει-
λή). Μετά από μια απλή αγορά 
καταλήξαμε στα 6XA και η αντάμ 
ήταν το 4 κούπα:

Έβαλα το 9, ο Ρήγας από την 
Ανατολή και ο Άσος από μένα. 
Έχοντας εξασφαλίσει 3 από κού-
πα, 8 στα μαύρα και τον Άσο 
καρό έχω ήδη βγει, οπότε προ-
φανώς αρχίζει η σκέψη για την 
άνω. 

1) Αν το 10 κούπα βρίσκεται 
στην Ανατολή μαζί με τον Ρήγα 
καρό, τότε έχουμε μια εύκολη 
περίπτωση σκουίζ στα κόκκινα. 
Ξεμπλοκάρουμε και εισπράττου-
με τις 3 κούπες και τις 8 λεβέ στα 
μαύρα τελειώνοντας με τις πίκες 
του μορ.

2) Αν όμως το 10 κούπα με 
τον Ρήγα καρό βρίσκονται στην 
Δύση, το προηγούμενο σκουίζ 
δεν δουλεύει αφού εγώ θα ξε-

σκαρτάρω πριν τη Δύση στην τε-
λευταία πίκα.

Να λοιπόν η ευκαιρία για ένα 
criss-cross, που όπως είπαμε πριν 
λειτουργεί εναντίον οποιουδή-
ποτε αμυνόμενου. Επειδή όμως 
μένω με 5 φύλλα σε κάθε χέρι 
όταν έρθει η ώρα του squeeze 
card, πρέπει κάποιος αμυνόμε-
νος να κρατά το 10 κούπα, τον 
Ρήγα καρό ΚΑΙ τον Βαλέ καρό. 
Μετά την αντάμ, λοιπόν, τράβη-
ξα τις 8 μαύρες λεβέ, ξεραίνοντας 
τον Άσο καρό και ελπίζοντας ότι 
τα φύλλα θα είναι κάπως έτσι:

Στον Ρήγα πίκα διώχνω το 7 
καρό και η Δύση (ή η Ανατολή) 
δεν έχει απάντηση. Οι θεοί του 
μπριτζ με επιβράβευσαν και κα-
τέληξα με 13 λεβέ και ένα σίγου-
ρο τοπ, αφού όντως η πλήρης δι-
ανομή ήταν έτσι:

Διανομές 
από πρόσφατους αγώνες

#  A
$ 
^ 2
& Q3

#  Q4
$
^ A
& A

#  K5
$
^ 
& K2

#  
$ αδιάφορο
^ 
& 

Β
Δ    Α

Ν

#  K
$ J
^ QT6
& 

#  
$ Q62
^ A7
& 

#  
$ Txx
^ KJ
& 

#  
$ αδιάφορο
^ 
& 

Β
Δ    Α

Ν

#  KQ52
$ J9
^ QT63
& AJ2

#  AJ
$ AQ62
^ A72
& KQT5

#  973
$ T8543
^ KJ4
& 74

#  T864
$ K7
^ 985
& 9863

Β
Δ    Α

Ν

#  KQ52
$ J9
^ QT63
& AJ2

#  AJ
$ AQ82
^ A72
& KQT5

Β
Δ    Α

Ν

Το criss-cross squeeze είναι μια όμορφη και σπανιότερη παραλλαγή σκουίζ 
στην οποία οι απειλές του εκτελεστή είναι μπλοκαρισμένες μεταξύ των δύο χε-
ριών. Η τυπική end position που δείχνουν τα περισσότερα βιβλία μπριτζ είναι η 
εξής:

του Δημήτρη Δανελλάκη
OAM Pόδου

Καλή χρονιά σε όλους!
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...με τον Ντίνο Δοξιάδη
του Δημήτρη Δανελλάκη

Αυτόν τον μήνα η στήλη 
στρέφεται στη νέα γενιά του 
ελληνικού μπριτζ. Όλοι θυ-
μόμαστε την απίστευτη επι-
τυχία της 1ης θέσης του ζεύ-
γους Δοξιάδης-Βρούστης στο 
Πανευρωπαϊκό Νέων του 
2010 στην Κροατία. Ο Ντίνος 
Δοξιάδης έχει σπουδάσει Μα-
θηματικά, ασχολείται με τον 
προγραμματισμό και, σε ένα 
μικρό διάλειμμα της στρατιω-
τικής του θητείας, δέχτηκε να 
συνομιλήσει μαζί μας.

Ντίνο καλησπέρα και Καλή 
Χρονιά. Ξεκινάμε;

l  Πότε και πώς ξεκίνησες το μπριτζ ;

Ξεκίνησα το 2002 με μαθήματα της 
Άννυς Καραμανλή, αλλά μου είχε 
μάθει νωρίτερα μπριτζ ο Φίλιππος 
ο Καραμανλής σε μια εκδρομή στη 
Σύρο. Έπαιζε εκεί και η μητέρα μου, 
και αποφάσισε ο Φίλιππος να μου 
μάθει το παιχνίδι και μετά με πήγε 
στον ΟΠΑΦ για μαθήματα.

l  Ο πρώτος σου Όμιλος :

Ο ΟΠΑΦ (Φιλοθέη), και παραμένει 
ο ίδιος.

l Ο πρώτος σου σταθερός συμπαίκτης 
(μετά από την μαθητική περίοδο) :

Όταν ήμουν ακόμα αρκετά αρχάρι-
ος ξεκίνησα να παίζω με τον Νίκο 
τον Κάτσαρη. 

l Το σημαντικότερο βιβλίο μπριτζ που 
έχεις διαβάσει ως τώρα :

Χμμ, δύσκολο… στα πρώτα 
μου χρόνια… νομίζω το «Killing 
Defense» του Kelsey.

l Φυσικά αγοραστικά συστήματα ή 
artificial ;

Πιστεύω ότι τα καθαρά artificial συ-
στήματα σιγά-σιγά πεθαίνουν. Εί-
μαι πολύ υπέρ των συστημάτων 
που έχουν φυσική βάση. Από κει 
και πέρα πολλές συμβάσεις και 
πολλά gadgets πάνω στη φυσική 
βάση.

l Αγορά, εκτέλεση ή άμυνα ;

Νομίζω ότι η εκτέλεση είναι το πιο 
πεπερασμένο κομμάτι του παιχνι-
διού. Σε υψηλό επίπεδο θεωρώ ότι 
το 80-90% των αγώνων κρίνονται σε 
αγοραστικές αποφάσεις.

l  Ζεύγη ή ομάδες ;

Προσωπικά και καλύτερος είμαι στις 
ομάδες και μου αρέσουν περισσότε-
ρο. Τα ζεύγη χρειάζονται άλλη προ-
σωπικότητα παίκτη, λιγότερο τεχνι-
κή και πιο… χαρισματική.

l  Πώς θα χαρακτήριζες το επίπεδο του 
ελληνικού μπριτζ στις νεαρές ηλικίες ;

Ανύπαρκτο θα το χαρακτήριζα. Δεν 
υπάρχουν νεαρές ηλικίες, δυστυχώς, 
στο ελληνικό μπριτζ. Μόνο σε μαθη-
τικό επίπεδο έχει ξεκινήσει μια προ-
σπάθεια, αλλά αυτό θα φανεί σε με-
ρικά χρόνια, κυρίως για το αν θα μεί-
νουν αυτοί οι παίκτες στο παιχνίδι.

l  Ποια χώρα θεωρείς εσύ πρότυπο στη 
διάδοση του μπριτζ στις μικρές ηλικίες;

Η Ολλανδία και το Ισραήλ. Είναι σα-
φέστατα πρότυπα, έχουν πάρα πολύ 
κόσμο, πάρα πολλές μικρές ηλικίες, 
πάρα πολλές διαφορετικές σχολές 
και έχουν καταφέρει να το εισάγουν 
και στο εκπαιδευτικό τους σύστημα, 
ως μάθημα επιλογής. Και οι δύο χώ-
ρες έχουν φοβερά επιτυχημένα προ-
γράμματα νέων, και είναι ίσως οι δύο 
υπερδυνάμεις αυτή τη στιγμή στους 
νέους, παγκοσμίως.

l  Μάλιστα. Ας πάμε πίσω στα προσωπι-
κά. Το πιο αδύνατο σημείο στο δικό σου 
παιχνίδι :

Έχω κακούς αυτοματισμούς. Που 
σημαίνει ότι μπορεί να κουράζομαι 
ίσως λίγο εύκολα. Έχω παίξει λίγες 

διανομές συγκριτικά με το επίπεδο 
που θέλω να παίζω.

l  Η μεγαλύτερη αρετή που θεωρείς ότι 
πρέπει να έχει κάθε συμπαίκτης σου :

Ψυχραιμία. Να μην χάνει την ψυ-
χραιμία του όταν έρχεται η κατα-
στροφή και να «καθαρίζει το κεφά-
λι του» κάθε φορά για την επόμενη 
διανομή.

l  Η στιγμή σου στο μπριτζ, που σου 
έχει χαραχτεί εντονότερα στο μυαλό, 
μέχρι σήμερα :

Η στιγμή που κερδίσαμε το Πανευ-
ρωπαϊκό με το Βασίλη. Για την ακρί-
βεια, οι στιγμές που περιμέναμε έξω 
από την αίθουσα, ξέροντας ότι εκτός 
συγκλονιστικού απροόπτου είχα-
με κερδίσει, και μετά που βγήκαν τα 
αποτελέσματα και όλη η αποστολή 
ξέσπασε σε πανηγυρισμούς.

l  Η αγαπημένη σου μουσική :

Ροκ, κυρίως ροκ.

l  Το αγαπημένο σου ποτό :

Πίνω πολύ καφέ και τζιν.

l  Τι δεν λείπει ποτέ από το ψυγείο σου ;

Χμμ, καλή ερώτηση… η φέτα, μάλ-
λον.

l Άλλα ενδιαφέροντά σου :

Τα μαθηματικά (που έχω σπουδά-
σει), και ο προγραμματισμός.

l Τέλος, πες μου αυθόρμητα τις πρώ-
τες λέξεις που σου έρχονται στο μυαλό, 
ακούγοντας τα ονόματα :

- Κώστας Κοντομήτρος :   Φοβερός συ-
μπαίκτης… μεγάλο ταλέντο.

- Γιάγκος Παπακυριακόπουλος :  (γελά-
ει) Πολύ χαρισματικός… και αστείος 
(γελάει ξανά).

- Ντίνος Δοξιάδης :    Ρωτήστε τον επό-
μενο!

Ντίνο, σ’ ευχαριστώ πολύ και 
καλός πολίτης!



 

 

 

 
 

 

Μονόκλινο  60€ 
Δίκλινο        70€ 
Τρίκλινο       80€ 
Τηλ. 27210-22434

Οι αγώνες θα γίνουν στο 
συνεδριακό κέντρο του 
ξενοδοχείου. 

22/3 21:00 Ομάδες 1η ημερ. 
23/3 18:30 Ζεύγη 1η ημερίδα 
24/3 11:00 Ομάδες 2η ημερ. 
24/3 18:30 Ζεύγη 2η ημερίδα 
25/3 11:00 Ζεύγη 3η ημερίδα 
 

 
Δηλώσεις συμμετοχής: 

Δημ. Τόγιας 6947-472752 
Σ. Παπανικολάου  
                       6974-074077 

Για να γίνει μια κατηγορία 
ανεξάρτητα χρειάζεται συμμετοχή 

5 τραπεζιών 

         
        Διαιτητής του αγώνα  ο Δημ. Τόγιας   
       Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον ΔΚΑΜ/2007, ανήκει 
στην 3η βαθμίδα και θα αποδοθούν οι αναλογούντες βαθμοί νίκης 
(Μαύρα – Χρυσά – Placing) 
         Δικαιώματα συμμετοχής:    Ζεύγη         35€/αθλητή 
                                                            Ομάδες    100€/ομάδα 

Νέοι στρατευμένοι και άνεργοι ΟΑΕΔ 50% έκπτωση 
Καθόλη τη διάρκεια των αγώνων θα προσφέρεται καφές και 

cookies 

 

Χρηματικά έπαθλα 
1ο ζεύγος Όπεν   400€ 
2ο ζεύγος Όπεν   200€ 
3ο ζεύγος Όπεν   100€ 
1η ομάδα Όπεν   400€ 
2η ομάδα Όπεν   200€ 
3η ομάδα Όπεν   100€ 

Η απονομή όλων των επάθλων θα γίνει 
τη Δευτέρα 25/3 μετά το πέρας των 

αγώνων 
 

Ασημένια έπαθλα 
(για κάθε κατηγορία) 

1ο – 2ο – 3ο  ζεύγος Γενικής κατάταξης 
1ο ζεύγος κάθε ημερίδας 
1ο ζεύγος mixed Γενικής κατάταξης 
1ο ζεύγος Seniors Γενικής κατάταξης 
1ο ζεύγος Γυναικών Γενικής κατάταξης 
1ο ζεύγος Καλαμάτας (ΟΑΜΚ) Γεν. Κατ. 
1η-2η-3η ομάδα Γενικής κατάταξης 

  Κάθε αθλητής, σε κάθε αγώνα, δικαιούται ένα έπαθλο μόνο. Σε περίπτωση ισοβαθμίας 
το έπαθλο δικαιούται ο αθλητής με τους λιγότερους βαθμούς νίκης (Μαύρα). 

  Θα υπάρχει πούλμαν για τη μετάβαση και επιστροφή των αθλητών από Αθήνα 
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Από το Grand Prix του ΟΑΑ 
(23-25/11/2012).

Η αγορά (ΒΝ στη δεύτερη):

Α. Με αντάμ τον &Α και αφού 
δει τον μορ η Δύση  λογικά θα συ-
νεχίσει με ατού που θα κερδίσει ο 
εκτελεστής για να συνεχίσει:

1. Κόβοντας σπαθί  στον μορ
2. ^Α και καρό κοφτό στο χέρι
3. Δεύτερο κόψιμο σπαθιού 

στον μορ
4. Ανέβασμα στο χέρι με τον #Α
5. Ο $Α μαζεύει και τα τελευ-

ταία ατού. Δίνουμε δυο πίκες  και 
βγάζουμε 4$ ακριβώς. 

Β. Με αντάμ τον Ρήγα καρό ο 
εκτελεστής θα πάρει αμέσως τον ̂ Α 
και θα παίξει σπαθί κάνοντας στη 
συνέχεια την ίδια εκτέλεση ως άνω. 

Γ. Με αντάμ #χ η άμυνα χαρίζει 
μπάζα στις πίκες και το σκορ λογικά 
θα είναι 4$+1

Δ. Το μεγάλο πρόβλημα το έχει 
ο Νότος αν γίνει αντάμ ατού. Στην 
περίπτωση αυτή μέχρι και μέσα κιν-
δυνεύει να μπει. Μόνο με έναν τρό-
πο μπορεί να βγάλει το συμβόλαιό 
του: 1. Κερδίζει την αντάμ στον μορ 
και παίζει πίκα στον Βαλέ δίνοντας 
τη λεβέ στους αντίπαλους

2. Οι αντίπαλοι θα συνεχίσουν 
με ατού (το καλύτερο) 

3. Συνέχεια με #Α και πίκα που 
κερδίζει η Ανατολή  

4. Ότι και να παίξει η Ανατολή 
ο εκτελεστής κόβει στον μορ ένα 
σπαθί και στην τελευταία πίκα μπο-
ρεί να διώξει το τελευταίο απαθί του 
για τις 10 λεβέ

Παρατήρηση: Υπάρχουν δυο 
βασικοί λόγοι που συνιστούν εδώ 
την αντάμ ατού, λόγοι που θα τους 
βρει κανείς σε όλα τα συγγράμματα 
για την άμυνα:

1. Εάν ο μορ δώσει απλή βοή-
θεια στο χρώμα του ανοίξαντα και 
εμείς ελέγχουμε με ονέρ τα άλλα 
τρία χρώματα, τότε κάνουμε αντάμ 
ατού.

2. Όταν οι αντίπαλοι πάνε 
“σπρωχτά” στη μανς τότε και πάλι 
συνήθως κάνουμε αντάμ ατού.

ΤEXNIKEΣ 
ΣE AΓΩNEΣ ZEYΓΩN

Ένα πρωτότυπο σκουίζ

Η αγορά:

(Ο Βορράς έχει δύσκολη αγορά 
στην τελευταία θέση, πιο σωστό όμως 
ήταν να ξανανοίξει την αγορά με 1#. Στη 
συνέχεια ο Νότος αγόρασε ελεύθερα το 
4φυλλο πίκα στο επίπεδο 2, βασιζόμε-
νος στο ότι δεν έκανε αρχικά παρεμβο-
λή. Πιο σωστό πάντως είναι να παίζεται 
η αγορά κοντρ νέγκατιβ (συναγωνιστι-
κό) σε παρόμοιες περιπτώσεις. Σε κάθε 
περίπτωση ο Νότος αγόρασε πάνω από 
τη δύναμή του ενώ αντίθετα ο Βορράς 

μπορούσε να δηλώσει αμέσως τη μανς 
στις 2# του συμπαίκτη του. Λ.Ζ.)

1. Αντάμ από τη Δύση το σόλο 
κούπα. H Ανατολή βάζει τον $J και 
ο εκτελεστής κερδίζει με τον $Α

2. Το $10 από τον Νότο και η 
Δύση ξοφλάει ^χ

3. Η Ανατολή παίζει ατού, μικρό 
ο εκτελεστής και κερδίζει η Δύση με 
τον #Κ

4. Η Δύση συνεχίζει με ατού για 
το #9 του μορ

Το πρόβλημα του εκτελεστή εί-
ναι ότι δεν μπορεί να κάνει ruffing 
finesse στις κούπες πριν τραβήξει το 
τελευταίο ατού και δε μπορεί να κά-
νει περισσότερες λεβέ από εννέα, με 
cross ruff. Ο μόνος τρόπος να βγά-
λει το συμβόλαιό του είναι ένα σπά-
νιο και πρωτότυπο σκουίζ το entry-
shifting squeeze:

1. Ο εκτελεστής παίζει από το 
μορ τα τρία μεγάλα σπαθιά και φτά-
νει στην παρακάτω θέση:

2. Παίζει τώρα την #Q.
Εάν η Ανατολή  διώξει κού-

πα ο εκτελεστής μένει με την Νάμα 
ατού στον μορ και εξασφαλίζει, με 
ruffing finesse, δυο λεβέ από κού-
πα. Εάν η Ανατολή διώξει καρό ο 
εκτελεστής κερδίζει τη λεβέ στο 
χέρι του με τον #Α και παίζει μικρό 
καρό, διώχνοντας από τον μορ το 
&5 και κλείνοντας την Ανατολή!

Διανομή από 
πρόσφατους αγώνες

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

Δ B  A N
  1$ πάσο
πάσο      2&(;) 2^ 2#
3^   3# πάσο 3XA
πάσο   4# όλοι πάσο

του Nίκου Kαζιλάρη

#  108xx
$ KJx
^ A876x
& 9

#  AJx
$ AQ97xx
^ x
& xxx

Β
Δ    Α

Ν

#  Kxx
$ 10x
^ Jxx
& KQxxx

#  Q9x
$ xx
^ KQ109
& AJ10x

#  QJ9x
$ 986xx
^ -
& AKQx

#  A107x
$ A10
^ J9xx
& xxx

Β
Δ    Α

Ν

#  8x
$ KQJ7x
^ AKQ10
& Jx

#  K6x
$ x
^ 8754x
& 1098x #  QJ

$ 986
^ -
& 5

#  A10
$ -
^ J9xx
& -

Β
Δ    Α

Ν

#  -
$ K75
^ AKQ
& -

#  x
$ -
^ 8754
& 10





     

  Eξασκηθείτε 
  στην εκτέλεση

για νέους παίκτες
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Άμεσες λεβέ έχετε : 
στις πίκες 2, στις κούπες 
2, στα καρά 4 και στα 
σπαθιά 1. Δεν έχετε κα-
μία έμμεση. Συνολικά 
λοιπόν έχετε 9 λεβέ. 
Τι μπορεί να πάει 
στραβά;
Υποθέστε ότι παίζετε την 

#Q από τον μορ στην πρώτη λεβέ. Όπως είναι αναμενό-
μενο η Δύση βγήκε κάτω από τον #Κ και έτσι ο μορ κερ-
δίζει. Τώρα όμως τα καρά είναι μπλοκαρισμένα. Έχετε 
4 κερδιζόμενες λεβέ αλλά αφού εισπράξετε τον ^Α και 
τον ^Κ δε θα έχετε τρόπο να κατεβείτε στον μορ για να 
κερδίσετε την ^Q και τον ^J.
Υπάρχει λύση σε αυτό το πρόβλημα;
Να κερδίσετε την πρώτη λεβέ με τον #Α από το χέρι 
σας, ώστε να μην μπορεί κανείς να σας εμποδίσει να ξα-
νακατέβετε στο μορ με ένα ονέρ πίκα αργότερα.

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ:

Λεβέ 1η : Κερδίζετε με τον #Α από 
το χέρι σας.

Λεβέ 2η – 3η :  Εισπράττετε τον ^Α 
και τον ^Κ.

Λεβέ 4η : Παίζετε το #8. Η Δύση το 
κερδίζει με τον #Κ.

Λεβέ 5η : Συνεχίζει με μία τρίτη πίκα 
που την κερδίζετε στο μορ με την 
#Q.

Λεβέ 6η - 7η : Εισπράττετε την ̂ Q και 
τον ^J από το μορ.

Λεβέ 8η – 13η : Έχετε ήδη έως τώρα 
έξι λεβέ και έχετε ακόμη τον $Α και 
τον $Κ καθώς και τον &Α. Παρα-
χωρώντας τις τρεις τελευταίες λεβέ 
στους αντιπάλους έχετε πραγματο-
ποιήσει το συμβόλαιό σας.

#  QJ6
$ 762
^ QJ82
& 854

#  A84
$ AK43
^ AK
& A963

#  K10953
$ J8
^ 106543
& 7

#  72
$ Q1095
^  97
& KQJ102

Β
Δ    Α

Ν

Συμβόλαιο 3ΧΑ από τον Ν
Αντάμ # 10

Όταν ένα χέρι είναι αρκετά αδύνατο, 
προσπαθήστε να διατηρήσετε, όσο γί-
νεται περισσότερο, τις επικοινωνίες με 
αυτό το χέρι.
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Προβλήματα
 Άμυνας

#  AQJ9
$ 65
^ 75
& AQJ106

#  K104
$ AJ94
^ A96
& 984

#  85
$ 1083
^ K10832
& 752

#  7632
$ KQ72
^  QJ4
& K3

Β
Δ    Α

Ν

#  6543
$ Q
^ J102
& QJ1098

#  AQ2
$ AKJ10986
^ KQ
& 7

#  K87
$ 42
^ 98765
& AK3

#  J109
$ 753
^  A43
& 6542

Β
Δ    Α

Ν

Πρόβλημα 1ο  **
Όλοι στη δεύτερη. 
Ομάδες. Μοίρασε ο Β
Αντάμ:^3  

Πρόβλημα 
2ο  **
Όλοι στην 
πρώτη. 
Ομάδες. 
Μοίρασε ο Ν

Αντάμ:
 &K

N Δ B A
1& πάσο

1$ πάσο 1# πάσο

2XA πάσο 3XA όλοι 
πάσο

Η αγορά του Νότου δείχνει 10-11 πόντους. 
Συνεπώς η Ανατολή πρέπει να σκεφτεί ότι δεν 
υπάρχει ελπίδα από τα καρά, διότι ο συμπαί-
κτης της δεν «βγαίνει» να έχει ̂ ΑΚ ούτε πιάσι-
μο σε κάποιο χρώμα, δεν υπάρχουν πόντοι. Η 
Ανατολή πρέπει να γυρίσει μικρή κούπα στην 
τρίτη λεβέ, ελπίζοντας ότι η Δύση κρατά το 
$10 ή τον Βαλέ και ότι ο Νότος δεν θα μα-
ντέψει και θα παίξει το $9.  Τότε, ένα γύρισμα 
κούπα θα τινάξει τον $Α και η Ανατολή θα 
εισπράξει μία ακόμα κούπα όταν πάρει χέρι 
με το &K για να μπει το συμβόλαιο μία μέσα.

Όταν παίχτηκε η διανομή, η Ανατολή,όταν έπιασε με τον ̂ Α γύρισε τον #J 
στην «αδυναμία του μορ». Ο Νότος κέρδισε με τον #Α, έπαιξε το ^Κ ξε-
μπλοκάροντας τα καρά και μετά πήγε στον μορ με τη $Q και στο ^J έδιω-
ξε μία πίκα. Στη συνέχεια έκανε την εμπάς πίκα αλλά ο #Κ της Δύσης ήταν 
η τρίτη και τελευταία λεβέ της άμυνας.  Ο Νότος έχοντας ανοίξει 2& χωρίς 
&ΑΚ και ^Α είναι απίθανο να χάνει 2 γρήγορες λεβέ στις πίκες. Η Ανατολή 
όταν κέρδισε με τον ^Α, έπρεπε να γυρίσει κούπα, για να αφαιρέσει το κα-
τέβασμα στο μορ. Τώρα ο Νότος θα έχανε δύο πίκες και θα έμπαινε μέσα. 
Αλλά και η Δύση δεν είναι άμοιρη ευθυνών. Στη δεύτερη λεβέ, έπρεπε να 
παίξει ατού. 

N Δ B A
2& πάσο 2^ πάσο

2$ πάσο 2XA πάσο

4$ όλοι πάσο

Oι λύσεις από σελ.  20
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Σύστημα
5φυλλα μαζέρ.
Με δυο 3φυλλα μινέρ ανοίγετε το σπα-
θί εκτός αν δεν έχετε κανένα μεγάλο ονέρ 
(Α, Κ, Q) εκεί, οπότε ανοίγετε καρό. Με 4-4 
τα μινέρ ανοίγετε το ποιοτικά καλύτερο, 
εκτός αν έχετε σόλο στις πίκες οπότε ανοί-
γετε 1^.  
  
Ανοίγματα

1ΧΑ 15-17 π., μπορεί με 5φυλλο μα-
ζέρ ή 6φυλλο μινέρ.2XA 20-21 π. 3XA 
gambling.
2& μοντέρνα Αμερικάνικα, απάντηση 2^ 
ρελέ.
2^/2$/2# κλασικά weak-two με 2ΧΑ 
ερώτηση για πλευρική αξία. Νέο χρώμα 
χωρίς πήδημα φόρσινγκ για ένα γύρο.
3/4/5 σε χρώμα μπαράζ. Νέο χρώμα κάτω 
από τη μανς φόρσινγκ για ένα γύρο.

Απαντήσεις - συνέχειες

Σε άνοιγμα 1&/1^
n Ανέβασμα στο χρώμα inverted. Ανέβα-
σμα με πήδημα 6-9 π. 5φυλλο+ φιτ.  
n 2ΧΑ 10-12π. 3ΧΑ 13-15π.
n 2& μετά από επαναδήλωση 1ΧΑ του 
ανοίξαντα: Check-back στέιμαν.
n 1^ - 2& - 2^ = φόρσινγκ για ένα γύρο. 
1^ - 2& - 2ΧΑ = φόρσινγκ 

Σε άνοιγμα 1$/#
n Ο απαντητής στο επίπεδο 2 υπόσχεται 
να επαναγοράσει.  2XA από τον ανοίξαντα 
= φόρσινγκ μανς
n Jacoby 2XA. Ενίσχυση στο μαζέρ με πή-
δημα λίμιτ με 4φ+ φιτ.
n Πήδημα στα 4 στο χρώμα αδύνατο. 
Splinter bids.
n Drury fit μετά από άνοιγμα 3ης ή 4ης 
θέσης.

Σε άνοιγμα 1ΧΑ
n 2^/2$ τράνσφερ. 2# στέιμαν για μινέρ 
υποσχόμενο τουλάχιστον 5-4 τα μινέρ και 
χέρι τουλάχιστον μανς. 
n 3 σε οποιοδήποτε χρώμα φόρσινγκ μανς
n 4& Gerber, 4^/4$ texas τράνσφερ, 
n Smolen 3 στο μαζέρ μετά από στέιμαν 
και απάντηση 2^ (το ίδιο και μετά από 

άνοιγμα 2ΧΑ και απάντηση στο στέιμαν 
3^).

Συναγωνιστικές αγορές

n Κοντρ νέγκατιβ μετά από παρεμβολή σε 
οποιοδήποτε επίπεδο. Υπόσχεται όποιο 
μαζέρ δεν έχει αγοραστεί ακόμη, μέχρι πα-
ρεμβολή 2#.
n Κοντρ απαντητικά, συναγωνιστικά, 
support. 
n Κοντρ που δείχνουν μάξιμουμ παρεμ-
βολή ή άνοιγμα.
n Κιουμπίντ στο χρώμα άμεσης παρεμβο-
λής του αντιπάλου δείχνει 4φυλλο+ φιτ 
και είναι φόρσινγκ για μανς. 
n Κιουμπίντ στο χρώμα του αντιπάλου 
μετά από δική μας παρεμβολή δείχνει φιτ 
και χέρι τουλάχιστον πρότασης για μανς ή 
χέρι φόρσινγκ μανς χωρίς φιτ.
n Landy 2& εναντίον ανοίγματος 1ΧΑ των 
αντιπάλων.
n Jordan (Truskott) 2XA.
n Michaels διχρωμίες.

Αγορές σλεμ

RKCB (1430), Κιουμπίντς, Ζοζεφίνες, DOPI.

Αντάμ

4ο δυνάμεως. Από συνεχόμενα ονέρ το 
μεγαλύτερο. Από 3 ή περισσότερα λιμά το 
δεύτερο.  

Σημείωση: Το αγοραστικό σύστημα του δι-
αγωνισμού «διαγωνιστείτε με τους πρωτα-
θλητές» θα δημοσιεύεται κάθε 3-4 τεύχη ή 
και πιο συχνά, εφόσον εμπλουτίζεται. Ευ-
πρόσδεκτες είναι προτάσεις από τους ανα-
γνώστες που μπορούν να στείλουν email 
στο magazine@hellasbridge.org ή fax στο 
210 7480403. Εκτός από διευκόλυνση στις 
απαντήσεις του «Διαγωνιστείτε με τους 
πρωταθλητές», στόχος είναι το σύστημα 
αυτό να παίζεται και στα τουρνουά από 
ζεύγη που δεν είναι σταθερά, ώστε να μη 
χρειάζεται να συμφωνούν κάθε φορά το 
αγοραστικό τους σύστημα. Όσες συμβά-
σεις αναφέρονται με το όνομά τους χωρίς 
να αναλύονται μπορείτε να τις βρείτε στην 
επετηρίδα της ΕΟΜ. 



Όλες οι διανομές του διαγω-
νισμού αυτού (65) ήταν παρμένες 
από πρόσφατους μεγάλους αγώ-
νες. Συγκεκριμένα τα προβλήμα-
τα 4,5,6,7 και 8 ήταν από τους πρό-
σφατους Πανευρωπαϊκούς αγώνες 
ομάδων που έγιναν στο Δουβλίνο, 
το πρόβλημα 1 από το πρωτάθλη-
μα πνευματικών αθλημάτων 2013 
και τα προβλήματα 2 και 3 από το 
τελευταίο φεστιβάλ «Ελληνικά Νη-
σιά». Τα προβλήματα 1 και 2 μου τα 

έδωσε ο Φ. Καραμανλής και το 3, ο 
Ν. Δελημπαλταδάκης.

Το να αγοράσουμε τώρα 4# ή 
να προχωρήσουμε σε υψηλότερες 
κλίμακες για σλεμ είναι παραδε-
κτές αποφάσεις. Υπάρχει όμως ένας 
ελιγμός που μπορούμε να κάνουμε 
λέγοντας πρώτα πάσο (θεωρητικά 
φόρσινγκ, αφού με την αγορά στο 
επίπεδο 2 του συμπαίκτη έχουμε 
την πλειοψηφία των πόντων) ώστε 
να ξανακούσουμε τον συμπαίκτη 
και αν αυτός αγοράσει κοντρ να δι-
ορθώσουμε 4#. Θεωρητικά έτσι 
δείχνουμε αυξημένη δύναμη και 
ενδιαφέρον για κάτι παραπάνω.

Καραμανλής Μ.: Πάσο. Πάσο 
(φόρσινγκ) και 4#, στο (πιθανό) 
κόντρ, πρέπει να είναι ένα χέρι κα-
λύτερο από το τυπικό χέρι, που 
αγοράζει 4# απευθείας. 

Σαπουνάκης Α: Πάσο. Η αγο-
ρά μου είναι φόρσινγκ, οπότε στη 
συνέχεια θα επαναδηλώσω 4# δεί-
χνοντας καλύτερο χέρι.

Καρατζά Ε: Πάσο. Είναι forcing. 
Ό,τι και να ακούσω θα αγοράσω 
4#, δείχνοντας το ενδιαφέρον μου. 

Πλακίδα Η.: Πάσο. Forcing με 
φιτ. Αν ο δικός μου συνεχίσει με 
κοντρ, το 4# θα είναι slam try. 

Προκοπίου Γ.: Πάσο. Είναι ξε-
κάθαρη forcing δήλωση. Στη συνέ-
χεια θα πω 4# και θα έχω δείξει το 
ενδιαφέρον μου για ψηλότερα.

Καραμανλής Φ.: 4#. Με έπει-
σαν τελικά. Ομολογώ ότι στο τρα-
πέζι είπα 5& (χωρίς επιτυχία, καθώς 
δεν βγαίναν ούτε οι 4#!) Η απάντη-
ση σε αυτό το πρόβλημα πάντως 
εξαρτάται πολύ και από το στυλ των 
αντιπάλων. 

Δελημπαλταδάκης Ν.: 4#. Πολ-
λοί οι άσοι, αλλά πολλές και οι χα-
νόμενες. 

Διονυσόπουλος Δ.: 4#. Θα ήθε-
λα να είχα προλάβει να τα πω εγώ 
αυτά τα 4&, αλλά γι' αυτό υπάρ-
χουν τα μπαράζ, για να μας δυσκο-
λεύουν τη ζωή. Το χέρι μου έχει 
μόνο 13 πόντους, αλλά εξαιρετικές 
αξίες απέναντι στην απάντηση του 
συμπαίκτη. Παρόλα αυτά, θεωρώ 
το 5& overbid, το 4^ φυσικό, άρα 
μόνο σε δρόμο με προβλήματα και 
παρανοήσεις μπορεί να μας οδηγή-
σει και το 4ΧΑ τουφεκιά στο σκοτά-
δι. Θα πάω με τα κάτω.

Μηλιτσόπουλος Ι.: 4#. Δεν μού' 
ρχεται τίποτα άλλο.

Βρούστης Β.: 4#. Εκτός και 
αν έχω ξεκάθαρη συμφωνία ότι 
σε αυτή την φάση το πάσο είναι 
forcing.
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Διαγωνιστείτε με τους

πρωταθλητές

Λουκάς Zώτος

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

σας στην αγορά και στην αντάμ, βλέποντας πώς θα αγό-
ραζαν συγκεκριμένα, επιλεγμένα χέρια, πρωταθλητές μας 
του αγωνιστικού Μπριτζ.
Ενδιαφέρουσες διανομές που παίξατε ή υποπέσανε στην 
αντίληψή σας και που αφορούν πρόβλημα στην αγορά 
ή στην αντάμ είναι ευπρόσδεκτες. Αυτές μπορείτε να τις  
στείλετε, είτε ταχυδρομικά, είτε με φαξ στην ΕΟΜ (210 
7480403), είτε στα email: eom.manager@hellasbridge.org 
και eom.magazine@hellasbridge.org, είτε με οποιονδήπο-
τε άλλο τρόπο. 
Οι απαντήσεις σας στον διαγωνισμό μπορούν να στέλνο-
νται με τον ίδιο τρόπο ή μέσω της ιστοσελίδας της EOM 
(www.hellasbridge.org) όπου μπορείτε να γράφετε απευ-
θείας και τα σχόλιά σας. 

Σε άλλη σελίδα του περιοδικού μπορείτε, ανά μερικά 
τεύχη, να βρίσκετε το αγοραστικό σύστημα  του διαγω-
νισμού. Προφανώς όπου το σύστημα αυτό δεν ακολου-
θείται θα υπάρχει σημείωση και επεξήγηση των αγορών. 
Από την αρχή του έτους 2013, δηλαδή από το διαγωνι-
σμό 66 (τις διανομές του οποίου μπορείτε να βρείτε σε 
άλλη σελίδα του περιοδικού αυτού) έως και τον διαγωνι-
σμό 68, ο αναγνώστης που θα έχει τη μεγαλύτερη βαθμο-
λογία, αθροιστικά, του έτους (3 διαγωνισμοί) θα έχει δω-
ρεάν το αγωνιστικό του δελτίο του επόμενου έτους. Στους 
3 διαγωνισμούς του προηγούμενου έτους 2012 αθροιστι-
κά πρώτευσε η Η. Πλακίδα.  
Στο πάνελ του τεύχους αυτού συμμετέχει, όπως κάθε 
φορά, ο πρώτος μεταξύ των αναγνωστών του προηγού-
μενου διαγωνισμού. Στον προηγούμενο διαγωνισμό 64 
ισοψήφησαν οι Καρατζά Ε. και Πλακίδα Η.
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Πρόβλημα 1

Δύση Bορράς Aνατολή Νότος
1$ 2& 2# 4&
;

Oμάδες – ΑΔ στη δεύτερη

 Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
 Πάσο 10 5 16%
 4# 9 5 47%
 4^ 7 2 0%
 5& 7 2 21%
 4ΧΑ 5  5%
 6# 5  5%
 κοντρ 4  5%



30

Νομίζω ότι συμφωνία χρειάζε-
ται αν δεν είναι φόρσινγκ. Στο φυ-
σικό είναι  φόρσινγκ σύμφωνα με 
τη λογική που περιγράφεται παρα-
πάνω.

Αθανασιάδης Α.: 4^. Μπορεί οι 
πόντοι να φαίνονται 13, αλλά υπάρ-
χουν 3 Άσοι, σίγκλετον στο χρώμα 
των αντιπάλων και 4φυλλο φιτ στις 
πίκες. Όλα αυτά, προς το παρόν, 
καθιστούν το σλεμ ελκυστικό. 

Ρούσσος Γ.: 4^. Θα φτάσω μέ-
χρι τις 5#. 

Το πρόβλημα με το 4^ είναι ότι 
θα εκληφθεί σίγουρα σαν φυσική 
αγορά. 

Κανναβός Π.: 5&. Λίγο overbid, 
αλλά και 4# είναι μάλλον λίγο. Το 
χέρι μας με 3 Άσους και σόλο σπα-
θί αξίζει πολύ. 

Παπακυριακόπουλος Γ.: 5&. Αν 
και μίνιμουμ από ονέρ, έχω όλα τα 
κοντρόλ του κόσμου, φιτ πίκα και 
σίγουρα πολύ καλό χέρι…

Αναγνώστες: 
Γκούμα Ν.: 4#. Η άλλη εναλλα-

κτική είναι το πάσο και να περιμένω 
να ξανανοίξει την αγορά ο συμπαί-
κτης, αλλά μάλλον θα ακούσω 5& 
από κάποιον και θα πρέπει να μιλή-
σω στο επίπεδο 5. 

Μοσχογιάννης Α.: 4#. Υπα-
κούω στο "Νόμο". Βλέπω 19 ατού 
στη διανομή. Αν βγάζουν 4&, μπαί-
νουμε μέσα στις πίκες. Αν μπαίνουν 
μέσα στα σπαθιά, βγάζουμε 4#. Αν 
λοιπόν τα βγάζουμε, καλώς. Αν 
όχι, καλύτερα -100 παρά -400. 

Πουρναράς Τ.: 4#. Μανς απένα-
ντι στο minimum του συμπαίκτη και 
το μπαλάκι απέναντι.

Σπανός Χ.: 4#. Ο σύντροφος 
δείχνει 5φ με 8-11π με πιθανή ομα-
λή κατανομή 5-4-4-2. Η μανς είναι 
μάλλον σίγουρη, χωρίς άλλες βλέ-
ψεις. 

Παπαπέτρος Γ.: 5&. Μια προ-
σπάθεια αξίζει το ρίσκο νομίζω... 

Παπαδόπουλος Τ.: 5&. Πιστεύω 
ότι τις 5# τις έχω. Αν έχω και συμ-
φωνία με τον συμπαίκτη, σε περί-
πτωση που αγοράσω 4^ και ο Βορ-
ράς πάει 5&, τότε θα προτιμήσω τα 
4^. 

Ρούσσος Π.: 5&. Αν ακούσω 5# 
θα πω πάσο. 

Κάππας Α.: 5&. Έχω το περιθώ-
ριο να δείξω το ενδιαφέρον μου για 
το σλεμ στις πίκες, μιας και είμα-
στε στη δεύτερη, περιγράφοντας το 
κοντρόλ μου στο χρώμα τους. Στη 
συνέχεια όποια απόφαση περνάει 
στον συμπαίκτη μου (σλεμ, dbl στα 
πιθανά 6&, πάσο.)

Ιγγλέσης Ν.: 4ΧΑ. Ερώτηση 
άσων και στα 5& των αντιπάλων 
podi. 

Βογιατζής Π.: 6#. Τι κιουμπίντ 
να κάνω, αφού εγώ έχω όλα τα κο-
ντρόλ... 

Κοντρ και πάσο ισοψήφησαν 
αλλά εφόσον η πλειοψηφία του 
πάνελ αποφάσισε να συνεχίσει την 
αγορά το κοντρ πήρε το δεκάρι. Άλ-
λωστε και η προσωπική μου άπο-
ψη είναι ότι έχουμε τη δύναμη, την 
οποία δεν έχουμε προλάβει να δεί-
ξουμε, ώστε να  αντέχουμε το επί-
πεδο 4 αν απέναντι υπάρχει κάποιο 
φιτ. Αν όχι θα παίξουμε το συμβό-
λαιο κοντρέ με καλές προϋποθέ-
σεις. 

Παπακυριακόπουλος Γ.: Κοντρ. 
Θα το πω και ας έρθει η καταστρο-
φή, δεν είναι και η συνηθισμένη 
μου παρεμβολή 1#. 

Αθανασιάδης Α.: Κοντρ. Με την 
ελπίδα ότι περιγράφω το χέρι μου. 

Καραμανλής Φ.: Κοντρ. Σε ομά-
δες το κοντρ είναι επιβεβλημένο, σε 
ζεύγη πιο πολύπλοκο και δύσκολο 
(όπως συχνά συμβαίνει). 

Ρούσσος Γ.: Κοντρ. Δε μπορώ 
να πασάρω και οι 4# είναι πολύ 
επικίνδυνες. Ελπίζω ο συμπαίκτης 
με γιάρμπορο και 3-4πίκες να φύ-
γει.

Βρούστης Β.: Κοντρ. Ώστε να 
αποφασίσει ο δικός μου τι θα κάνει 
- λόγω ζευγών νομίζω ότι επιβάλε-
ται να μιλήσω ξανά.  

Κανναβός Π.: Κοντρ. Μέ πολύ 
ρίσκο, αλλά το πάσο δε μου αρέ-
σει. Μπορεί να έχουμε ακόμα και 
μάνς ή έστω και 4# ή 5& μία μέσα. 
Αν έχει ο συμπαίκτης κάτι στα καρό 
μάλλον θα μπουν μέσα στις 4$. Ε, 
ας μας βγάλουν και κανά κοντρέ!!!! 

Σίγουρα δεν μ' αρέσει η παρα-
κάτω αγορά που βάζει τα αβγά σε 
ένα καλάθι.

Διονυσόπουλος Δ.: 4#. &Κ και 

3 λιμά πίκα ζητάω από τον συμπαί-
κτη, για να είναι το συμβόλαιο αξι-
οπρεπέστατο. Φυσικά και είναι επι-
κίνδυνο και μπορεί να πληρώ-
σω πολλά, αν δε βρω το επιθυμη-
τό φιτ, όμως είναι ζεύγη και αξίζει 
το ρίσκο. Μπορεί και να κερδίσω 
απλά οδηγώντας τους αντιπάλους 
πιο ψηλά.

Καρατζά Ε: 4#. Βγαίνουν άρα-
γε οι 4$;

Αν ήταν μεταξύ 4# και πάσο η 
συντηρητική επιλογή είναι μακράν 
η καλύτερη, με τις πιθανότητες:

Δελημπαλταδάκης Ν.: Πάσο. Η 
ζωή δε μας χρωστάει έναν κρυμμέ-
νο θησαυρό σε κάθε διανομή που 
έχουμε καλό χέρι. 

Καραμανλής Μ.: Πάσο. Δεν 
υπάρχει λόγος να πάμε για το τοπ 
αγοράζοντας ένα πολύ αμφίβολο 
4#, ούτε υπάρχει λόγος να χτενί-
σουμε το σκορ μας διακινδυνεύο-
ντας ένα μηδενικό.

Σαπουνάκης Α: Πάσο. Σε ανά-
ποδες μανς θα αγόραζα 4#. 

Μηλιτσόπουλος Ι.: Πάσο. Αν ο 
συμπαίκτης είχε κάτι καλό (π.χ. 3φ 
πίκα και μια μπάζα έξω) θα είχε πει 
2#. 

Προκοπίου Γ.: Πάσο. Αν ήταν 
ανάποδα ο συσχετισμός των μανς, 
θα με έβαζε σε σκέψεις.

Πλακίδα Η.: Πάσο. Είμαστε δεύ-
τερη εναντίον πρώτης και επιπλέον 
είναι πιθανόν οι άλλοι να μην βγά-
ζουν τίποτα. Εξάλλου ο δικός μου 
πρέπει να είναι άγραφος, οπότε το 
-200 είναι μάλλον αισιόδοξο. 

Αναγνώστες: 
Πουρναράς Τ.: Κοντρ. Ζεύγη ε;
Ρούσσος Π.: Πάσο. Αν δεν 

ήμουν 2η εναντίον 1ης θα έλεγα 
4#.

Μοσχογιάννης Α.: Πάσο. Ο συ-
μπαίκτης δεν έχει τίποτα. Δεν βλέ-
πω πώς μπορώ να πάω μόνο μια 
μέσα στις 4# ώστε να αξίζει τον 
κόπο. 

Παπαπέτρος Γ.: Πάσο. Στη δεύ-
τερη εναντίον πρώτης ακόμα και ο 
παπαπίτ λέει πάσο κάποιες φορές... 

Κάππας Α.: Πάσο. Το 4# με τον 
σίγουρα άγραφο σύντροφο δεν εί-
ναι καλή ιδέα, γιατί μάλλον θα πλη-
ρώσω. Mε το dbl παίζω με τη φω-
τιά, οπότε πάσο και ευχόμαστε να 
πέσει το συμβόλαιο και να γράψου-
με στη μεριά μας.

Σπανός Χ.: Πάσο. Ο συμπαίκτης 
πρέπει να είναι άποντος, και με την 
κακή αναλογία των μανς, μόνο να 
χάσω έχω αν μιλήσω. Ίσως στην 
άμυνα να καταφέρω περισσότερα.
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Δύση Bορράς Aνατολή Νότος
1^ πάσο 1$

1# 2^ πάσο 4$

;

 Ζεύγη – ΑΔ στη δεύτερη

 Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
 κοντρ 10 6 11%
 πάσο 9 6 68%
 4# 7 2 21%
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Ιγγλέσης Ν.: Πάσο. Και #Α 
αντάμ. 

Γκούμα Ν.: Πάσο. Μάλλον ο συ-
μπαίκτης μου δεν έχει τίποτα, είναι 
και η μανς ανάποδα και κινδυνεύω 
να πληρώσω το εκατομμύριο αν μι-
λήσω. Μπορεί να χάνω με το πάσο, 
αλλά δεν είναι πολύ πιθανό. 

Παπαδόπουλος Τ.:  4#. -1 κο-
ντρέ= -200. Αν ο &Κ είναι στη θέση 
του, το +790 μια χαρά μου φαίνε-
ται επίσης.

Η διανομή είναι από το πρό-
σφατο Διεθνές φεστιβάλ «Ελληνικά 
Νησιά» όπου ο πρώην παγκόσμι-
ος πρωταθλητής Versace αγόρασε 
μόνο 2& και έχασε τη μανς (για να 
είμαστε πιο δίκαιοι ο αγώνας ήταν 
ομάδες και όχι ζεύγη όπως στο δια-
γωνισμό). Πάντως και η αγορά 1ΧΑ 
είναι underbid ακόμα και αν το παί-
ζουμε, στην παρεμβολή, αυστηρά  
16-18. Νομίζω ότι η συνολική δύ-
ναμη του χεριού μας είναι λίγο πιο 
πάνω, δηλαδή για κοντρ και αγο-
ρά 2ΧΑ μετά (σε απάντηση σε χρώ-
μα στο επίπεδο 2 του συμπαίκτη). 
Οι περισσότεροι του πάνελ πάντως 
σούταραν εξαρχής τη μανς.

Αθανασιάδης Α.: 3ΧΑ. Στατιστι-
κά κάτι αναλογεί και στον σύντρο-
φο και, αν οι κούπες αποτελούν την 
αδυναμία μας, θα πρέπει να βρουν 
και τη σωστή έξοδο. 

Βρούστης Β.: 3ΧΑ. Ζεύγη παί-
ζουμε.

Κανναβός Π.: 3ΧΑ. Και όσα 
βγουν. Δε βλέπω καλλίτερο συμ-
βόλαιο. Στατιστικό είπαμε είναι το 
παιγνίδι.  

Παπακυριακόπουλος Γ.: 3ΧΑ. 
7,5 μπάζες και βλέπουμε. 

Μηλιτσόπουλος Ι.: 3ΧΑ. Η πιο 
λογική αγορά. Οτιδήποτε άλλο θα 
περιπλέξει την κατάσταση. 

Δελημπαλταδάκης Ν.: 3ΧΑ. 
Όπως είπα και στην πράξη. Στο 

άλλο τραπέζι ο Versace αγόρασε 
2&. Τι έγινε δε σας το λέω, για να 
μην γίνεστε κριτές εκ του αποτελέ-
σματος.

Καραμανλής Μ.: Κοντρ. Δεν 
έχουμε αρκετές μπάζες για να αγο-
ράσουμε 3ΧΑ απευθείας, ενώ το 
χέρι μας είναι πολύ δυνατό για να 
αγοράσει 2&.  

Σαπουνάκης Α: Κοντρ. Στη συ-
νέχεια θα δείξω δυνατό χέρι με 
σπαθιά.

Προκοπίου Γ.: Κοντρ. Παλιο-
μοδίτικο ίσως, αλλά ξεκάθαρο στο 
δικό μου το μυαλό. Κατώτερο το 
2&, ενώ δεν σκέφτομαι καν, με τέ-
τοια χέρια, τα 3ΧΑ.

Πλακίδα Η.: 1ΧΑ. Που μπορεί 
να είναι και underbid (σε σχέση με 
το 3ΧΑ). To 2& ακόμα και στην κόκ-
κινη είναι λίγο, πόσο μάλλον στην 
πρώτη. Το κοντρ δε φαίνεται και 
πολύ ελκυστικό, αφού υπάρχει κίν-
δυνος να ακούσω 4$. 

Ρούσσος Γ.: 1ΧΑ. Πού είναι το 
πρόβλημα;

Ε, αυτό δεν περίμενα να το 
ακούσω στη συγκεκριμένη διανομή 
για τη συγκεκριμένη αγορά.

Διονυσόπουλος Δ.: 2&.  Την πε-
πατημένη.

Μάλλον… την πατήσαμε. 

Αναγνώστες: 
Πουρναράς Τ.: 3ΧΑ.  Συνοπτικές 

διαδικασίες.
Ρούσσος Π.: Κοντρ. Και μετά 

ΧΑ. 
Βογιατζής Π.: Κοντρ. Παραείμαι 

δυνατός για απλή παρεμβολή, νο-
μίζω. 

Ιγγλέσης Ν.: Κοντρ. Και σπαθιά. 
Σε ομάδες 3ΧΑ.

Τσαπίνος Γ.: 1ΧΑ. Και βλέπου-
με.

Παπαπέτρος Γ.: 1ΧΑ. Του βιβλί-
ου. (Σχεδόν...) 

Κάππας Α.: 1ΧΑ. Αυτό θα άνοι-
γα, αυτό και θα παρεμβληθώ!

Σπανός Χ.: 1ΧΑ.  Η δήλωση που 
περιγράφει καλύτερα το χέρι μου.

Γκούμα Ν.: 1ΧΑ. Παίζω ζεύγη 
και αν υπάρχει σλεμ στα σπαθιά θα 
βρεθεί.

Μοσχογιάννης Α.: 2&. Ο Βο-
ράς και η Ανατολή έχουν το πολύ 
11 πόντους και οι δυο μαζί. Επιλέ-
γω να δείξω το χρώμα μου και να 
περιμένω. Αν ο Βορράς πασάρει και 
ο συμπαίκτης μιλήσει, αγοράζω μέ-
χρι και 3ΧΑ.

Παπαδόπουλος Τ.: 2&. Εκτός αν 
είμαι σε περίεργη μέρα και αγορά-
σω 3ΧΑ... 

Τη διανομή αυτή την έβλε-
πα ζωντανά στο ΒΒΟ και είναι από 
το ντέρμπι Μονακό – Ιταλία στους 
πρόσφατους Πανευρωπαϊκούς. 
Στην ίδια ακριβώς αγορά ο νεα-
ρός Ιταλός Madala αγόρασε, χωρίς 
πολύ σκέψη,  6& και δικαιώθηκε, 
αφού απέναντι το χέρι του συμπαί-
κτη του Bocchi ήταν: #Κ103, $9, 
^1063, &QJ7654. Να σημειωθεί ότι 
στο άλλο δωμάτιο οι Helgemo – 
Helness, περιέργως, δεν πήγαν ούτε 
τη μανς (έπαιζαν 3&+3). 

Σαπουνάκης Α: 6&. Ο σύντρο-
φος έχει αδύνατο χέρι με τουλά-
χιστον 6 σπαθιά. Για να βγαίνει το 
σλεμ πρέπει να έχει δευτέρου γύ-
ρου κοντρόλ στην κούπα ή την ντά-
μα κούπα και να περνάει η εμπάς. 
Δεν είναι κακό το ρίσκο. 

Παπακυριακόπουλος Γ.: 6&. Εί-
μαι πιο κοντά σε αυτά, ελπίζοντας 
σόλο κούπα ή ονέρ 2φυλλο και το 
πάσο είναι η εναλλακτική.

Διονυσόπουλος Δ.: 6&. Ο σύ-
ντροφος αγόρασε 5& χωρίς κο-
ντρόλ πρώτου γύρου σε 3 ή και στα 
4 χρώματα. Πιστεύω ότι έχω υπε-
ραρκετά για να έχει το σλεμ καλές 
προοπτικές.

Μηλιτσόπουλος Ι.: 6&.  Ο συ-
μπαίκτης, εκτός από τα 6φυλλα 
σπαθιά, πρέπει να έχει κάτι σαν τον 
άσο καρό ή τον ρήγα κούπα ή σόλο 
κούπα, θα κάνει υγιεινό περίπατο. 

Κανναβός Π.: 6&. Πάλι με ρί-
σκο, αλλά μου φαίνεται σχεδόν σί-
γουρο το σλεμ. Μην πω με τον ^Α  
έχουμε και μεγάλο, δεδομένου ότι 
7φυλλο σπαθί θα έχει. 

Βρούστης Β.: 6&. Λογικά έχει 
σόλο κούπα, οπότε και να λείπει 
μπάζα ελπίζω να πέφτουν οι κού-
πες. 

Δελημπαλταδάκης Ν.: 6&. Να 
και ένα ρίσκο που νομίζω αξίζει τον 
κόπο. 

Πλακίδα Η.: 6&. Με αρκετά χέ-
ρια απέναντι θα παίζεται.

 Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
 3ΧΑ 10 7 11%
 κοντρ 8 3 32%
 1ΧΑ 7 2 47%
 2& 7 2 11%

 Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
 6& 10 10 58%
 πάσο 7 4 42%
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Καρατζά Ε: 6&. Με έναν Ρήγα 
στο χέρι του συμπαίκτη, το σλεμ 
έχει πολλές πιθανότητες. Δεν αγό-
ρασε 5& άγραφος, ενώ προφανώς 
έχει κοντό καρό. 

Καραμανλής Μ.: Πάσο. Δεν 
έχουμε περισσότερα από όσα έχου-
με δείξει.

Ρούσσος Γ.: Πάσο. Το πρώτο 
πάσο του συντρόφου είναι καθορι-
στικό.

Αθανασιάδης Α.: Πάσο. Τι μπο-
ρεί να έχει ο πασαρισμένος αρχι-
κά σύντροφος που πήδηξε στα 5&; 
Αν έχει σόλο κούπα το σλεμ είναι 
σχεδόν τραβηχτό, αλλά ποιος μας 
το εγγυάται αυτό; Εξάλλου, αν πω 
6&, λόγω συσχετισμού μανς, είναι 
πολύ πιθανό οι αντίπαλοι να πουν 
6^ και, εκεί, να παίρνουμε λιγότε-
ρα από 600 ή 620. Τώρα μπορεί να 
μας αφήσουν στα 5&, φοβούμενοι 
κι αυτοί ότι μπορεί να μας σπρώ-
ξουν στο σλεμ. Η εμπειρία μου πά-
ντως λέει ότι ο Βορράς θα πει 5^ 
και τότε θα προκύψει το πραγματι-
κό πρόβλημα. Αν συμβεί αυτό, εί-
μαι αποφασισμένος να πω 6& και 
ό,τι γίνει.  

Προκοπίου Γ.: Πάσο. Αν μπο-
ρούσα να ποντάρω στο σόλο κού-
πα απέναντι, τότε και μόνο θα αγό-
ραζα 6&. Διαφορετικά πρέπει να 
παραγγείλω ακριβώς #Κ, ^Α, $Q 
και χέρι που να δικαιολογεί το πάσο 
μετά τα 2^.

Αναγνώστες: 
Ιγγλέσης Ν.: 6&. Ο συμπαίκτης 

έχει 7-8 πόντους με &Q 6φυλλη, 
#Κ δίφυλλο ή τρίφυλλο και δίφυλ-
λο ή σόλο κούπα με μάλλον ένα 
ονέρ. 

Ρούσσος Π.: 6&. Θέλω ή τον #Κ 
και σόλο κούπα, ή τον $Κ. 

Τσαπίνος Γ.: 6&. Δεν κατάλα-
βα την αγορά. Αν έχει τόσο δυνατό 
χέρι με σπαθιά γιατί δεν έκανε πρώ-
τα cue bid; 

Παπαπέτρος Γ.: 6&. Και όσα 
βγούνε...

Κάππας Α.: 6&. Ο σύντροφος 
περιγράφει εδώ ένα σχετικά αδύ-
ναμο χέρι, με ενδιαφέρουσα κατα-
νομή, κάτι σε 3-(2/1)-2-(7/6) με σχε-
δόν σίγουρα ονέρ τον #Κ και &QJ 
τουλάχιστον, διότι μετά τη δύναμη 
που δείχνω με το dbl τα 5& είναι για 
να βγουν και όχι μπαράζ. Άρα το 
6& είναι μονόδρομος και μάλλον 
θα επιτύχει!

Σπανός Χ.: 6&. Ο συμπαίκτης 
μετά το πρώτο πάσο, δείχνει 9-10π 
με κατανομή μάλλον 3-2-3-5. Πι-
θανώς θα χρειαστεί να περνάει μια 

εμπάς, αλλά πιστεύω αξίζει το ρί-
σκο.

Ζήτης Λ.: 6&.  Ακόμη και με 
πολύ αδύνατο χέρι απέναντι, αλλά 
με ένα 7φ σπαθί, θα μπεί μία μέσα. 
Αξίζει η τουφεκιά.

Γκούμα Ν.: 6&. Λόγω ομάδων. 
Στα ζεύγη είναι το πρόβλημα τι κά-
νεις. Ο συμπαίκτης δεν έχει τιμωρία 
στα καρά και μάλλον έχει κάτι σαν 
&Q ή &J εξώφυλλο και κάτι από 
έξω. 

Μοσχογιάννης Α.: Πάσο. Έβαλα 
το μαχαίρι στο λαιμό του συμπαί-
κτη, να μιλήσει. Το ότι πήγε στο επί-
πεδο 5 δε σημαίνει ότι έχει πόντους, 
αλλά μονόχρωμο χέρι. 

Πουρναράς Τ.: Πάσο. Καλά εί-
ναι.

Εδώ επίσης η ομιλία κέρδιζε 
αλλά υπάρχει μια διαφορά. Η Ανα-
τολή είχε: #Q3, $10, ^AQJ752, 
&9642 και θα μπορούσε πάνω στις 
2$ να αγοράσει 3&. Δεν το έκανε, 
στο τραπέζι που γνωρίζω, γιατί το 
άνοιγμα 1& δεν υποσχόταν καν τρί-
φυλλο. Στην περίπτωση αυτή όμως 
καλύτερα η αγορά 2ΧΑ να παίζε-
ται  συμβατική. Όπως έστεκαν τα 
φύλλα τα 5& έβγαιναν (η &Q ήταν 
3φυλλη εκτός εμπάς αλλά πέρναγε 
η εμπάς καρό) αλλά όχι και τα 5^, 
εάν βρεθεί η αντάμ #Α και πίκα (ο 
Β κόβει στον δεύτερο γύρο). Οι 4$ 
έπεφταν εύκολα μια μέσα. 

Η μεγάλη πλειοψηφία πάνελ 
και αναγνωστών συμφώνησε ότι εί-
ναι πολύ επικίνδυνο να αγοράσεις 
κάτι άλλο από πάσο σε αυτή την πε-
ρίπτωση. 

Διονυσόπουλος Δ.: Πάσο. Ούτε 
που μου περνάει από το μυαλό 
να μιλήσω. Ο σύντροφος πέρασε 
πάσο στις 2$.

Σαπουνάκης Α: Πάσο. Αν και 
έχω λίγο παραπάνω από το άνοιγ-
μά μου, δε νομίζω ότι έχω άλλη 
αγορά. 

Μηλιτσόπουλος Ι.: Πάσο. Αφού 
ο συμπαίκτης δεν κοντράρισε τις 

2$, δεν μπορεί να έχει πίκες και με-
ρικούς πόντους που χρειαζόμαστε 
για να πάμε στις 4#. Όσον αφορά 
το επίπεδο των 5, το χαρίζω στους 
αντιπάλους μου. 

Καραμανλής Μ.: Πάσο. Μάνς 
μάλλον δεν βγάζουμε, ενώ από 
την άλλη έχουμε πολύ λίγο φύλλο 
για να εκβιάσουμε την κατάσταση, 
αφού συνήθως οι 4$ θα βγαίνουν. 

Βρούστης Β.: Πάσο. Ας χάσουμε 
και καμιά μανς. Δεν πειράζει.. 

Προκοπίου Γ.: Πάσο. Γιατί δεν 
άνοιξα 1ΧΑ, να έχει τώρα το πρό-
βλημα ο συμπαίκτης μου; Αν και 
εδώ που τα λέμε, ποιο πρόβλημα; 
Τι είναι αυτό που μπορεί να με κά-
νει να κοντράρω ή να πω 4#; Το γε-
γονός ότι είμαι στη δεύτερη; Το γε-
γονός ότι η Α πάσαρε στις 2$; Η πιο 
εύκολη απόφαση του σετ.

Δελημπαλταδάκης Ν.: Πάσο. Το 
να μπαίνει ένα πρόβλημα στον δι-
αγωνισμό αγορών δεν σημαίνει ότι 
πρέπει να αγοράζουμε και κάτι, έτσι 
δεν είναι; 

Ρούσσος Γ.: Πάσο. Θα έλε-
γε κοντρ ο σύντροφος κρατώντας 
ΑQxx xx xxxx xxx. Αλλά ακόμα κι 
έτσι οι 4# είναι κακό συμβόλαιο. 

Πλακίδα Η.: Πάσο. Καταρχήν το 
κοντρ είναι επικίνδυνο με δίφυλλο 
καρό, ενώ οι 4#  μπορεί να δείξουν 
πιο ανώμαλη κατανομή στον σύ-
ντροφο. Επιπλέον η σχέση μανς και 
η αγορά των αντιπάλων είναι απο-
τρεπτικοί παράγοντες. Μου φαίνε-
ται πιο πιθανό να γράφουμε σκορ 
στον άξονα ως άμυνα. 

Παπακυριακόπουλος Γ.: Κοντρ. 
Ελπίζω, εάν ο συμπαίκτης πει 5^, 
να ξέρει ότι εγώ είμαι υπό πίεση. 

Αθανασιάδης Α.: Κοντρ. Με 
5φυλλο #Α στον πασαρισμένο σύ-
ντροφο και τις πίκες 2-2, μπορεί 
κάλλιστα να βγάζουμε μανς. Αισι-
οδοξώ ότι, στη χειρότερη περίπτω-
ση, θα ακούσω από τον σύντροφο 
πάσο και όχι 5^. 

Κανναβός Π.: Κοντρ. Όλα τα χέ-
ρια, βλέπω, με ρίσκο. Πάλι κοντρ 
λοιπόν, το πάσο μού φαίνεται πολύ 
παθητική αγορά. 

Καρατζά Ε: Κοντρ. Αν μείνει ο 
δικός μου, διαθέτω κάποια άμυνα, 
αλλά και να μου τα βγάλουν, ομά-
δες είναι, δε βαριέσαι. Αν όμως χά-
σουμε τις 4#; Τώρα, αν ακούσω 
5^...θα έχει κάποιο σοβαρό λόγο 
ο σύντροφος για να τα αγοράσει... 

Αναγνώστες: 
Μοσχογιάννης Α.: Πάσο. Ο συ-

μπαίκτης έχει το πολύ 1-2 πόντους. 
Δε σκοπεύω να πληρώσω 800 αντί 

♠ K854
♥ A6
^63
♣ AKJ107
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Πρόβλημα 5

Δύση Bορράς Aνατολή Νότος
1& 2$ πάσο 4$

;

Ομάδες – όλοι στη δεύτερη

 Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
 Πάσο 10 10 84%
 κοντρ 8 4 16%
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για 620 (που ίσως και να μην τα 
πληρώνω). 

Πουρναράς Τ.: Πάσο. Κιότεψα.
Παπαπέτρος Γ.: Πάσο. Ελπίζω 

να γράψω στη μεριά μου... 
Παπαδόπουλος Τ.: Πάσο. Ο συ-

μπαίκτης μπορεί να κοντράρει όπο-
τε θέλει. 

Σπανός Χ.: Πάσο. Εγώ από μό-
νος μου δεν έχω κατάλληλη δήλω-
ση. Ο συμπαίκτης αν έχει κάτι επι-
πλέον, μπορεί να μιλήσει. 

Ιγγλέσης Ν.: Πάσο. Δεν έχω κα-
νέναν λόγο να κοντράρω ή να κάνω 
συναγωνιστική αγορά. 

Κάππας Α.: Κοντρ. Και αφήνου-
με τον σύντροφο να αποφασίσει. 
Και 4# έχουμε αν θελήσει, και άμυ-
να στις 4$. Είναι περίπτωση win/
win.

Αντίθετα με την πλειοψηφία εί-
μαι σαφώς υπέρ της άμεσης αγοράς 
6& ώστε να διαλέξει ο συμπαίκτης. 
Οτιδήποτε άλλο νομίζω είναι εκ του 
περισσού και το μόνο που μπορεί 
να «πετύχω» είναι να βρουν την 
αντάμ οι αντίπαλοι. Πράγματι, με 
αντάμ κούπα  το μικρό σλεμ έπεφτε 
γιατί δεν πέρναγε η εμπάς πίκα. Το 
χέρι του συμπαίκτη: #AJ, $KJ864, 
^AK8, &KQ3. Σε παρόμοια χέρια με 
φρικτή κατανομή, η πολύ επιστήμη 
συνήθως βλάπτει.

Ρούσσος Γ.: 4&. Αφού δεν έγι-
νε υπεραποδοχή το 4& είναι δεύτε-
ρο χρώμα.

Καραμανλής Μ.:  4&. Το 4& 
πρέπει εδώ να είναι χρώμα και όχι 
κιουμπιντ, ενώ λόγος να βιαστούμε 
δεν υπάρχει.

Διονυσόπουλος Δ.: 4&. Και 
εδώ, πάλι μου είναι δύσκολο να 
σκεφτώ εναλλακτική αγορά.

Σαπουνάκης Α: 4&. Αναμένο-
ντας τη συνέχεια. 

Αθανασιάδης Α.: 4&. Και θα πε-
ριμένω την επόμενη αγορά του συ-
ντρόφου. 

Βρούστης Β.: 4&. Λέω να μην 
κρύψω και το άλλο μου 6φυλλο. 

Δελημπαλταδάκης Ν.: 4&. Στις 
4# και 5&. 

Μηλιτσόπουλος Ι.: 4&. Αν τώρα 
ο συμπαίκτης αγοράσει πίκες, θα 
πω 6#. Αν όχι, θα πω 6&. 

Τότε γιατί δεν λες απευθείας 6& 
να διαλέξει; 

Προκοπίου Γ.: 6&. Στα ζεύγη δε 
θα είχα κανέναν ενδοιασμό. Η φυσι-
ολογική συνέχεια 4&, στερείται νο-
μίζω ουσίας. Σε λίγο πάλι θα ανα-
γκαστώ να αγοράσω στα τυφλά.

Κανναβός Π.: 6&. Χωρίς πολ-
λά - πολλά, κάποιο σλέμ φαίνεται 
να υπάρχει. 

Παπακυριακόπουλος Γ.: 6&. Τι 
άλλο;

Πλακίδα Η.: 6&. Αν και αφού 
δεν έκανα Texas υπάρχει χώρος να 
πω 4&, το πιθανό 4# από τον δικό 
μου δεν με βοηθάει ιδιαίτερα. Το 
5# στην συνέχεια από εμένα πασά-
ρεται, και, ακόμα και χωρίς #Α ή 
#Κ, το σλεμ μπορεί να βγαίνει. 

Καρατζά Ε: 5^. Εxclusion. Αν 
ακούσω 5# (3 άσους) θα αγοράσω 
6&, ζητώντας τον ρήγα εκεί για να 
αγοράσει το grand. 

Το πολύ κακό με το exclusion 
είναι ότι θέτει τις πίκες σαν χρώμα 
των ατού, όπως είναι φανερό και 
από την απάντησή σου. 

Αναγνώστες: 
Ρούσσος Π.: 4&. Αν ακούσω 4# 

θα πω 6& και ό,τι γίνει. 
Τσαπίνος Γ.: 4&.  Φόρσινγκ.  
Παπαπέτρος Γ.: 4&. Ας δείξω και 

το δεύτερο χρώμα μου και βλέπου-
με...

Κάππας Α.: 4&. Μια αγορά που 
περιγράφει τα πάντα και το μπαλά-
κι στον ανοίξαντα!. Αποθαρρύνω 
τα ΧΑ, δείχνω δίχρωμο χέρι που θα 
παίξει μανς με 6φ πίκα και πολλά 
σπαθιά και, αν δένουν τα φύλλα, το 
σλεμ δεν είναι μακριά.

Ζήτης Λ.: 4&.  Πρέπει να του 
δείξω την τερατώδη διχρωμία μου. 

Σπανός Χ.: 6&. Με τα κατάλλη-
λα φύλλα στον συμπαίκτη, βγάζου-
με μέχρι και μεγάλο σλεμ, μπορεί 
όμως, να μη βγάζω ούτε μανς. Δη-
λώνω λοιπόν το σλεμ, κι ας αποφα-
σίσει ο συμπαίκτης στο καλύτερό 
του χρώμα. 

Ιγγλέσης Ν.: 6&. Πάρτνερ διά-
λεξε χρώμα.

Πουρναράς Τ.: 5^. Εxclusion. 
Παπαδόπουλος Τ.: 4^. Αν το 5^ 

ήταν Exclusion, σαφώς θα το προ-
τιμούσα. 

Νικολαΐδης Πε.: 4^. Ξεκινώ με 
cue bid. Aν δω 4$ θα πω 5# μικρή 
Ζοζεφίνα.

Γκούμα Ν.: 4#. Τα σπαθιά δεν 
μπορώ να τα πω χωρίς να δείξω εν-
διαφέρον για σλεμ. 

Μοσχογιάννης Α.: 4#. Μπορεί 
να βγάζουμε και σλεμ, αλλά δεν 
έχω τρόπο να το βρω. Σε ενδεχό-
μενο σπλίντερ 4& μάλλον θα ακού-
σω 4^ και το πρόβλημα θα παρα-
μένει, έχοντας δώσει εξτρά πληρο-
φορίες στους κακούς, ενώ η ερώ-
τηση άσων με πάει σε δυσθεώρητα 
ύψη, αν δεν βρω και τους 4 άσους 
που λείπουν...

Έχουμε πάρει τις εξής πληροφο-
ρίες: 1. Ο συμπαίκτης έχει καλό χέρι 
γιατί δεν αγόρασε κατευθείαν 4$ 
παρότι έχει λιμά ατού αλλά και στις 
3# ξανακράτησε την αγορά ανοιχτή 
με 3ΧΑ. 2. Έχει τη Ντάμα καρό, ίσως 
και τον Βαλέ αλλά όχι τον Άσο.  3. 
Από Άσο πίκα και Ρήγα σπαθί έχει 
μόνο το ένα (μάλλον τον #Α). Αν 
είχε και τα δυο θα κιουμπίνταρε 4& 
αντί να αγοράσει 3ΧΑ. 

Με αυτές τις πληροφορίες που 
έχουμε μπορεί να είναι καλό συμ-
βόλαιο οι 6$; Μπορεί μόνο αν ο 
συμπαίκτης έχει σόλο σπαθί και 
πολύ καλές πίκες. Είναι αυτό απί-
θανο; Κάθε άλλο, αφού έχει δείξει 
5 πίκες, 4 κούπες τουλάχιστον και 
κράτημα καρό το σόλο σπαθί είναι 
«φωτογραφία». Άλλωστε και ^QJ 
δίφυλλο να έχει θα διώξουμε ένα 
σπαθί στον ^Κ. 

Παρότι η αρχική μου εκτίμηση 
ήταν ξερό πάσο νομίζω ότι από την 
ανάλυση αυτή προκύπτει ότι πρέπει 
να συνεχίσουμε για σλεμ.  

 Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
 4& 10 9 42%
 6& 9 4 21%
 5^ 7 1 11%
 4# 7  16%
 4^ 6  11%

 Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
 πάσο 10 8 37%
 4ΧΑ 8 3 63%
 4# 7 2 0%
 5^ 7 1 0%
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Πρόβλημα 6

Δύση Bορράς Aνατολή Νότος
2XA πάσο

3$* πάσο 3# πάσο

;

Ομάδες- όλοι στη δεύτερη

*transfer *φορσινγκ

♠  7
♥ AKQJ
^K76
♣ AQ1043
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Πρόβλημα 7

Δ Β Α Ν
1& 1# πάσο
2$ πάσο 3$* πάσο

3# πάσο 3XA πάσο
  4&   πάσο     4$   πάσο
   ;

Ομάδες - όλοι στην πρώτη



34

Ρούσσος Γ.: Πάσο. Με αξίες στο 
σόλο μου στην πίκα και χωρίς κιου-
μπίντ στα καρά δεν κουνιέμαι. 

Καρατζά Ε: Πάσο. Μάλλον δε 
δένουν τα χέρια μας. Πιθανόν να 
μην του αρέσει το  κιουμπιντ πίκα. 
Nα έχει #ΑΚ;;;.

Σαπουνάκης Α: Πάσο. Λείπουν 
φύλλα κλειδιά, όπως ο ρήγας σπα-
θί και ο άσος καρό, αφού ο σύντρο-
φος δεν τα κιουμπίνταρε όταν είχε 
την ευκαιρία. 

Παπακυριακόπουλος Γ.: Πάσο. 
Στις 3# δεν κιουμπίνταρε τον &Κ, 
αλλά προτίμησε το 3ΧΑ και στο 4& 
δεν είπε 4^. Θεωρώ ότι λείπουν 
αυτά τα 2φυλλα κλειδιά. 

Μηλιτσόπουλος Ι.: Πάσο. Το 
3ΧΑ του συμπαίκτη με αποκάρδι-
ωσε.

Κανναβός Π.: Πάσο. Παρά το 
θετικό 3$, στη συνέχεια φάνηκε 
πολύ αρνητικός, οπότε λέω να μην 
προχωρήσω. 

Καραμανλής Μ.: Πάσο. Χάνου-
με τον ^Α. Ο συμπαίκτης με τον #Α 
και τον &Κ θα είχε αγοράσει 4& και 
όχι 3ΧΑ, οπότε στην καλύτερη είναι 
στην εμπάσα το σλεμ και άρα δεν 
χρειάζεται να προσπαθήσουμε. 

Βρούστης Β.: Πάσο. Αν και 
πολύ πιθανό να φοβάται με 4 μι-
κρά ατού να προχωρήσει. Αν είχε 
#Α, &Κ και ^Q δε νομίζω να είχε 
πει 3ΧΑ αλλά 4&, οπότε λέω πάσο 
και ας με λένε λαγό.  

Προκοπίου Γ.: 4#. Πρώτον έχω 
μάθει μέχρι στιγμής ότι χάνω τον 
^Α. Δεύτερον δεν φαίνεται να κιν-
δυνεύουν να μπουν μέσα οι 5$. 
Καθώς δεν μπορώ να ρωτήσω ταυ-
τοχρόνως για τον #Α και για κο-
ντρόλ σπαθί, ρωτάω για το πιο επί-
φοβο να λείπει. Αυτή τη φορά η Α 
αν έχει κάτι στα σπαθιά, δεν θα μου 
το κρύψει. Μήπως όμως αρχίσει να 
ρωτάει εκείνη Άσους; Όχι, γνωρί-
ζει πως έχει μπει στη διαδικασία να 
δίνει αυτή πληροφορίες. Ένα καλό 
θέμα προς συζήτηση είναι το τι θα 
σήμαινε από εμένα η αγορά 5^, 
αντί του 4#.

Αθανασιάδης Α.: 4#. Από τις 
μέχρι τώρα αγορές έμαθα ότι ο σύ-
ντροφος έχει καλές πίκες και κρά-
τημα στα καρά (3ΧΑ), χωρίς να έχει 
τον ^Α (στα 4& δεν είπε 4^). Πρέ-
πει οπωσδήποτε να μάθω αν έχει 
τον &Κ και αυτό μπορεί να γίνει 
μόνο αν πω 4# ( ελπίζοντας ότι δε 
θα πασαριστούν). Εκτιμώ ότι, ακό-
μα και χωρίς τον &Κ, οι 5$ δεν κιν-
δυνεύουν, αφού συνολικά έχουμε 
30 τουλάχιστον πόντους.

Δελημπαλταδάκης Ν.: 5^. Ο 

συμπαίκτης τρέμει σα το ψάρι με τα 
4 λιμά ατού που έχει. Θα του δώ-
σουμε μια ευκαιρία ακόμα. 

Καραμανλής Φ.: 4XA. Προτιμώ 
πάντως, όσο είμαστε κάτω από τα 
3XA, να δείχνω την κατανομή, οπό-
τε θα είχα αποφύγει το 3# και θα 
είχα πει κατευθείαν 4&. Στην προ-
κειμένη περίπτωση το τι δείχνει το 
3XA από τον συμπαίκτη είναι καθα-
ρά θέμα συμφωνίας.

Διονυσόπουλος Δ.: 4XA. Νομί-
ζω ότι μέχρι τις 5$ δεν κινδυνεύω. 
Αν ακούσω άσο, θα παίξω 6.

Πλακίδα Η.: 4XA. Ρωτάω να 
μάθω για τον #Α. 

Αναγνώστες: 
Ιγγλέσης Ν.: Πάσο. Του συντρό-

φου δεν του άρεσε καθόλου το cue 
bid πίκα και δεν έχει τον ^A. Ακόμα 
και αν έχει σόλο σπαθί το σλεμ φαί-
νεται να είναι μακρινό.

Κάππας Α.: Πάσο. Γρήγορα 
πάσο και χωρίς προβληματισμούς, 
γιατί το χέρι "μπάζει" από παντού 
και οι σίγουρες αξίες στις πίκες του 
partner δε βοηθούν πουθενά!

Τσαπίνος Γ.: Πάσο. Αφού δεν 
έχει τον ^Α  δυσκολεύουν τα πράγ-
ματα για σλεμ.

Ρούσσος Π.: 4XA. Ο συμπαί-
κτης πρέπει να είναι 5-4-2-2, αφού 
δεν έκανε κάποιο σπλίντερ στις 2$. 
Επομένως, ακόμα και αν δεν έχει 
τον &Κ, μοιάζει στην εμπάς το συμ-
βόλαιο. Βέβαια πρέπει να έχει και 
κάπου 10 πόντους για να δικαιολο-
γείται το slow arrival. Οι 5$ δε μοιά-
ζουν να κινδυνεύουν λοιπόν. Lets 
go. 

Μοσχογιάννης Α.: 4XA.  Ερώτη-
ση άσων.

Πουρναράς Τ.: 4ΧΑ. Το 2$ δεν 
πασάρεται; Αξίζει μια προσπάθεια 
ακόμη. 

Παπαπέτρος Γ.: 4ΧΑ. Ερώτηση 
άσων δεν είναι;

Παπαδόπουλος Τ.: 4ΧΑ. Μήπως 
και καταφέρω επιτέλους να μετρή-
σω το φόρσιγκ χέρι του συμπαίκτη! 

Σπανός Χ.: 4ΧΑ. Από τις αγορές, 
φαίνεται ότι ο συμπαίκτης έχει 9+π 
και 2-4 λιμά καρά για τα οποία φο-
βάται και για τα οποία δεν του έχω 
δείξει ακόμα το κράτημά μου. Αν 
λοιπόν έχει τον #Α, όπως και να εί-
ναι μοιρασμένοι οι υπόλοιποι πό-
ντοι του στα 2 μαύρα χρώματα, αρ-
κούν για να ξελιμάρω τα χανόμενα 
καρά. 

Οι περισσότεροι σε πάνελ και 
αναγνώστες προτίμησαν να βγουν 
παθητικά, ατού ή τη Ντάμα καρό, 
ελπίζοντας στη συνέχεια να κάνουν 
2 λεβέ. 

Καταρχήν η αντάμ ατού δεν εί-
ναι τόσο ακίνδυνη παρότι ο εκτελε-
στής έχει δείξει τη Ντάμα. Αν ο συ-
μπαίκτης μας έχει τον Άσο μπορεί 
τις πιθανές 2 από ατού να τις κάνου-
με μια. 

Καραμανλής Μ.: $χ. Η αντάμ 
ατού δε γίνεται να πουλάει σε αυ-
τήν την περίπτωση, ενώ φαίνεται ότι 
ο εκτελεστής θα έχει αρκετά λιμά 
καρά, που θα θέλει να κόψει στον 
μορ. 

Κανναβός Π.: $4. Παθητική 
αντάμ. 

Ρούσσος Γ.: $χ. Οι αντίπαλοι 
δεν μοιάζει να έχουν 2ο χρώμα, 
ώστε να είναι επείγον να ανοίξουμε 
πλευρική μπάζα. Παθητικά, λοιπόν, 
και ακίνδυνα. 

Καρατζά Ε: $χ. Βγαίνω παθη-
τικά και μειώνω τη δυνατότητα να 
τσακίσει ο εκτελεστής τα καρά του. 
Δε βλέπω να μου "τρέχουν" κά-
ποιο χρώμα και να χάνουμε τον 
άσο μας.  

Βρούστης Β.: $4. Ατού. Τι άλλο;
Στη συνέχεια συμφωνώ με την 

ανάλυση ότι το καρό και μάλιστα η 
^Q είναι ακίνδυνη αντάμ, δεν είναι 
όμως και αυτή παραγωγική… 

Διονυσόπουλος Δ.: ^Q. Μετά 
την ενθαρρυντική αγορά 4# του 
Νότου στο σπλίντερ του Βορρά, δεν 
περιμένω να βρω στον εκτελεστή 

Δύση Bορράς Aνατολή Νότος
1XA

πάσο 2& πάσο 2$

πάσο 4^* πάσο 4#
πάσο   4XA    πάσο 5#**

πάσο    6$    Όλοι    
   πάσο

 Ομάδες – ΒΝ στη δεύτερη

*σπλιντερ, φιτ κουπα
** 2 Άσοι (από 5) και η Ντάμα ατού

♠  543
♥ J74
^ Q653
♣ J84

Β
Δ    Α

Ν

Πρόβλημα 8

 Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
 $x 10 5 47%
 ^Q 9 4 0%
 ^x 8 2 16%
 &x 7 2 21%
 #χ 7 1 16%
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^ΑΚJ. Θεωρώ λοιπόν το καρό την 
ασφαλέστερη αντάμ, με δεύτερη 
εναλλακτική το ατού, που γίνεται 
λιγότερο ελκυστική λόγω του βαλέ. 
Η ^Q είναι σαφώς καλύτερη αντάμ 
από το λιμό, διότι καλύπτει και τις 
περιπτώσεις ΑJ10(x) στον εκτελεστή 
για μικρό σόλο στο μορ, ή Α109(x) 
στον εκτελεστή για J ξερό, όπου η 
αντάμ του λιμού καρό δίνει τη δυ-
νατότητα ruffing finesse...

Προκοπίου Γ.: ^Q. Ο εκτελε-
στής έδειξε ενδιαφέρον μετά το 
Splinter, άρα δεν έχει κάτι σπου-
δαίο σε αυτό το χρώμα. Ψάχνω για 
ασφαλή αντάμ, διότι δεν έχω ενδεί-
ξεις ότι χρειάζεται επίθεση. Η αντάμ 
ατού φαίνεται ενδεδειγμένη, διό-
τι δε λείπει η Ντάμα ατού. Μου εγ-
γυάται όμως κάποιος ότι δεν λείπει 
ένα εκ των $Α, $Κ;

Δελημπαλταδάκης Ν.: ^Q. Ο 
ανοίξας αντέδρασε θετικά στο σπλί-
ντερ καρό. Αυτό σημαίνει οτι έχει 
χοντρικά είτε xxx(x) είτε Αxx(x). 
Στην πρώτη περίπτωση η Q δεν κά-
νει διαφορά, ενώ στη δεύτερη πε-
ρίπτωση προφυλασσόμαστε,  όταν 
τα υπόλοιπα καρά είναι κάτι σαν 
AJ10x κ.λπ. 

Καραμανλής Φ.: ^Q. Η πρώτη 
σκέψη ήταν το ατού, αλλά ο βαλές 
τρίφυλλος, ειδικά σε αυτό το χέρι, 
που δεν ελπίζουμε και πολλά, ίσως 
είναι και η μπάζα του μέσα (αν ο δι-
κός μας έχει τον Άσσο ή τον Ρήγα). 
Ο εκτελεστής από την άλλη πρέπει 
να έχει τον ^Α (αν είχε τον Ρήγα δεν 
θα περνούσε τις 4$, αν δεν έχει τί-
ποτα στο καρό είναι μάλλον τραβη-
χτός). Η ντάμα μπορεί να του δώ-
σει losing option αν έχει AJ10x π.χ. 
Αν τώρα έχει 5καρά - 4 κούπες (λο-
γικό λόγω προβλήματος επαναδή-
λωσης) την πατήσαμε! 

Σαπουνάκης Α: ^3. Η αντάμ 
από βαλέ είναι επικίνδυνη. Η αντάμ 
πίκα μπορεί να προδώσει την ντά-
μα πίκα. Αντίθετα, η αποδοχή του 
σπλίντερ από τον ανοίξαντα δείχνει 
ότι δεν έχει πόντους στα καρά. 

Αθανασιάδης Α.: ^3. Μπο-
ρεί κάλλιστα να λείπουν έως και 2 
Άσοι, αφού η απάντηση στα 4ΧΑ 
ξεπέρασε το χρώμα τους στη στάθ-
μη 5. Αποκλείω σίγουρα την αντάμ 
σπαθί, αφού δεν ακούστηκε κά-
ποιο κοντρ από το σύντροφο, ενώ 
με πίκα μπορεί να διευκολύνω τον 
εκτελεστή. Τέλος, το ατού σίγου-
ρα δεν "πουλάει", εφόσον η ντά-
μα βρίσκεται στον εκτελεστή, αλλά 
εμπεριέχει τον κίνδυνο, πριν καλά 
καλά καταλάβουμε τι συμβαίνει,  
να εξαφανιστεί το πιθανόν χανόμε-

νο καρρό του μορ σε κάποιο καλό 
φύλλο του εκτελεστή. 

… όπως μπορεί να αποδειχθεί η 
πίκα που είναι εξίσου ακίνδυνη για 
μας… 

Μηλιτσόπουλος Ι.: #χ. Αν ο συ-
μπαίκτης ήθελε αντάμ καρό θα είχε 
κοντράρει. Μεταξύ τώρα της πίκας 
και του σπαθιού προτιμώ το πιο πα-
θητικό. 

… αλλά φονική όπως ήταν η 
συγκεκριμένη διανομή. Τα χέρια 
των αντιπάλων ήταν:

Νότος                  Βορράς      
(μορ)              (εκτελεστής)
#J872                      #Α6
$AK108                   $Q9632
^J                            ^AK8
&A1095                   &Q62

Αν δεν γίνει αντάμ πίκα ο εκτε-
λεστής μετράρει τα σπαθιά και διώ-
χνει την πίκα του χεριού του.  

Παπακυριακόπουλος Γ.: &χ. Δι-
ότι οι αγορές των αντιπάλων δεί-
χνουν ότι το κοντρόλ σπαθί είναι 
στον μορ, αλλιώς στα 4^ ο Ν μπο-
ρεί να ρωτήσει άσους εάν τα έχει 
όλα, αντ' αυτού λέει 4# και άσους 
ρωτάει ο συμπαίκτης. Ελπίζω λοι-
πόν να βρω τον &Κ  στον μορ.

Αναγνώστες: 
Ρούσσος Π.: $4. Βγαίνω κούπα 

ελπίζοντας να μην προλάβει να μου 
κάνει πάνω από δύο κοφτές στο 
καρό ο εκτελεστής. Η αντάμ κού-
πα, αφού ο εκτελεστής έχει τη Q, 
δεν μοιάζει να πουλάει, παρά μόνο 
όταν έχει Αχ ο συμπαίκτης. Ακό-
μα όμως και σε αυτή την περίπτω-
ση ο εκτελεστής θα μπορούσε να το 
μαντέψει και από μόνος του, οπότε 
και πάλι δε μπορούμε να πούμε ότι 
πούλησε. 

Μοσχογιάννης Α.: $χ. Αν ο αντί-
παλος άξονας έχει $ΑΚQ δεν που-
λάει. Αν ο $Κ είναι στο συμπαίκτη 

επίσης δεν πουλάει. Χάνει μόνο 
στην περίπτωση που ο συμπαίκτης 
έχει τον $Α και αυτό με την προϋ-
πόθεση ότι ο αντίπαλος θα έπαιζε 
άσχημα τα ατού. 

Τσαπίνος Γ.: $4. Αν έχω σπαθέ-
νια δε θα τη χάσω. 

Σπανός Χ.: $χ. Ο συμπαίκτης 
δεν υπέδειξε αντάμ σε καμία από 
τις δυο συμβατικές αγορές που του 
έγιναν, συν ότι ο εκτελεστής θα 
υπολογίζει να κόψει τα λιμά καρά 
του στον μορ. Ας εμποδίσουμε λοι-
πόν το σχέδιό του.

Ζήτης Λ.: $4. Αντάμ ατού, μπας 
και ελαττωθούν οι κοφτές στα 
καρά, να έχω να ελπίζω.  

Παπαπέτρος Γ.: $4. Ελπίζω να 
μην πούλησα την τράπουλα.. 

Ιγγλέσης Ν.: #4. Οι πίκες μάλ-
λον είναι σφαγμένες, οπότε... no 
harm done.

Παπαδόπουλος Τ.: #4. Ο συ-
μπαίκτης είχε δυο ευκαιρίες να υπο-
δείξει αντάμ. Δεν τις χρησιμοποίη-
σε. Δεν θα παρεξηγήσει το λιμό ως 
ένδειξη ονέρ, γιατί ούτε εγώ αξιο-
ποίησα τις δυο  ευκαιρίες να υπο-
δείξω αντάμ πίκα.

Κάππας Α.: &4. Η μόνη ελπίδα 
για κάτι καλό... Η πίκα ίσως βάλει 
τον partner στη μέση, η κούπα θα 
"βγάλει μάτι", τα καρά ας τα παί-
ξει μόνος του, μένει το μικρό σπα-
θί μιας και έχω ονέρ....

Ο Λεωνίδας Ζήτης από το Βόλο 
πρώτευσε στον 65ο διαγωνισμό συ-
γκεντρώνοντας 75 πόντους στους 
80 και θα τον έχουμε στο πάνελ στο 
επόμενο τεύχος. Οι  πρώτοι 10 του 
65ου διαγωνισμού: 

1) Λ. Ζήτης 75, 2) Γ. Τσαπίνος 
73, 3/4) Ε. Καρατζά και Χ. Σπανός 
72,   5/6) Σ. Λάφης, Γ. Παπαπέτρος 
71,  7/8) Ν. Γκούμα και Η. Πλακί-
δα70,  9/10) Τ. Πουρναράς, Ανώνυ-
μος (scar@hol.gr) 69.



Διανομές για διαγωνισμό 66

♠ 85
♥ K853
^4
♣ AQ8753
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Πρόβλημα 3

Δύση Bορράς Aνατολή Νότος
πάσο πάσο 3^

πάσο πάσο κοντρ πάσο

;

Ομάδες – όλοι στη δεύτερη

♠ KQJ753
♥ Q109876
^ -
♣ 8
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Πρόβλημα 4

Δύση Bορράς Aνατολή Νότος
πάσο πάσο 1$ πάσο

;

Ομάδες – όλοι στην πρώτη

♠ K102
♥ A3
^KQJ75
♣ KQJ
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Πρόβλημα 5

Δύση Bορράς Aνατολή Νότος
1#

κοντρ πάσο 2$ 3#

;

Ζεύγη – όλοι στη δεύτερη

♠ J986
♥ J108
^J7532
♣ 5

Β
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Πρόβλημα 6

Δύση Bορράς Aνατολή Νότος
2& πάσο

2^* πάσο 2# πάσο

;

 Ζεύγη- όλοι στη δεύτερη

*Αγορά αναμονής

♠ 64
♥ AK632
^J3
♣ AKJ8

Β
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Πρόβλημα 2

Δύση Bορράς Aνατολή Νότος
1$ 2#* 3^ 4#
;

 Ζεύγη – ΑΔ στη δεύτερη

*αδύνατο

♠  52
♥ K7543
^KJ87
♣ Q7

Β
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Πρόβλημα 1

Δύση Bορράς Aνατολή Νότος
2$* κοντρ πάσο

;

Oμάδες – ΑΔ στη δεύτερη

*κούπες και ένα μινέρ, αδύνατο

A
πα

ντ
ήσ

ει
ς 

65
 δ

ια
γω

νι
σμ

ού

Δύση Bορράς Aνατολή Νότος
1^*

πάσο 1# πάσο 1XA

πάσο 2XA πάσο 3XA

 Ομάδες – ΒΝ στη δεύτερη

*Σύστημα: 5φυλλα μαζέρ, καλύτερο μινέρ

Τι αντάμ κάνετε με το παραπάνω χέρι;

♠  1072
♥  K3
^ Q10865
♣  J64
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Πρόβλημα 8

♠  KQ92
♥  AJ1076
^ A54
♣  2

Β
Δ    Α

Ν

Πρόβλημα 7

Δ Β Α Ν
1$    2& κοντρ    3&

   ;

Ομάδες - όλοι στην πρώτη

ΠΑΝΕΛ 1 2 3 4 5 6 7 8

Αθανασιάδης Α 4^ κοντρ 3ΧΑ Πάσο κοντρ 4& 4# ^3
Βρούστης Β 4# κοντρ 3ΧΑ 6& Πάσο 4& Πάσο $χ
Δελημπαλταδάκης Ν 4# Πάσο 3ΧΑ 6& Πάσο 4& 5^ ^Q
Διονυσόπουλος Δ 4# 4# 2& 6& Πάσο 4& 4XA ^Q
Κανναβός Π 5& κοντρ 3ΧΑ 6& κοντρ 6& Πάσο $χ
Καραμανλής Μ Πάσο Πάσο κοντρ Πάσο Πάσο 4& Πάσο $χ
Kαραμανλής Φ 4# κοντρ 2& 6& Πάσο 4& 4XA ^Q
Μηλιτσόπουλος Ι 4# Πάσο 3ΧΑ 6& Πάσο 4& Πάσο #χ
Παπακυριακόπουλος Γ 5& κοντρ 3ΧΑ 6& κοντρ 6& Πάσο &4
Προκοπίου Γ Πάσο Πάσο κοντρ Πάσο Πάσο 6& 4# ^Q
Ρούσσος Γ 4^ κοντρ 1ΧΑ Πάσο Πάσο 4& Πάσο $χ
Σαπουνάκης Α Πάσο Πάσο κοντρ 6& Πάσο 4& Πάσο ^3
Πλακίδα Η Πάσο Πάσο 1ΧΑ 6& Πάσο 6& 4XA &4
Καρατζά Ε Πάσο 4# 3ΧΑ 6& κοντρ 5^ πάσο $χ

^

^

^

^

^

^

^

^

^
^

♥

♥
♥

♥

♥
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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 Zεύγη Όπεν 1-9 (EKAΛH) 19.30
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 Όπεν 
Zεύγη Swiss Όπεν 1-6

10.30
20.30

TPITH
ΑΟΜ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.)/ Oμάδ. 1-9 20.30

ΑΟΜΨ
Ζεύγη 1-6
Ζεύγη όπεν (ταυτ.)

17.00
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 (ΔPOΣIA) 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 (ταυτ.) 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
ΘEΣΠIΣ Ζεύγη Όπεν 1-9 (EKAΛH) 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 1-9, 1-6 20.00
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 (ΔPOΣIA) 10.45
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 1-9 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

Τετάρτη Ζεύγη Όπεν 18.30
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

1-3 Παν. Πρωτ. Ζευγών   (προκριματικός)                                             

8-10 ΟΑΑθηνών, ΟΠΑΦιλοθέης 

15-17 Παν. Πρωτ. Ζευγών   (τελικός)

22-24
ΟΑΜΛΕ, ΑΣΑιγυπτιωτώνΕ, Ίκαρος, 

21-25-26 ΟΑΜΡόδου                                                                                               

1-3 ΑΟΤαταύλα, ΟΑΜΚΗφισιάς                                                          

8-10
Πανελλήνιο Πρωτ. Ομάδων  

(προκριματικός)

15-17
ΟΠΑΦιλοθέης, ΑΟΤαταύλα, 

ΑΟΜΒουλιαγμένης
18 - Καθαρή Δευτέρα

22-25
Φεστιβάλ Καλαμάτας  

25 - Εθνική εορτή

29-31 
Πανελλήνιο Πρωτ. Ομάδων  (τελικός)                                                 

30 - Γεν. Συνέλευση

5-7
Υπερτελικός Παν. Πρωτ. Ομάδων 

όπεν, ΟΠΑΦιλοθέης                                             

12-14
Πανελ. Πρωτ. Seniors   - 

Πανελ. Πρωτ. Νέων  

19-21
Αθηναϊκός ΟΜ, ΑΣΑιγυπτιωτώνΕ, 

ΚΕΔΑγρινίου , 18-22-23 ΟΑΜΡόδου

26-28 Φεστιβάλ Βαλκανικής Φιλίας                                                                 

Φεβρουάριος

Mάρτιος

Aπρίλιος

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 21 ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ 
ΟΡΙΖOΝΤΙΑ
1. Έχει επικρατήσει ως παρατσούκλι διάσημου ζευγαριού του παγκο-

σμίου μπριτζ
2. Μάρκα σοκολατοειδών- Γαλλική ποδοσφαιρική ομάδα 
3. Νότα – Σοφός αρχαίος βασιλιάς
4. Άγριο ζώο της Αμερικής και Ασίας, η όψη του οποίου θυμίζει δια-

σταύρωση γουρουνιού με ελέφαντα (αιτ.)
5. Μπορεί να είναι και…μυική – Αρκτικόλεξο για το Πρόγραμμα Εκ-

παίδευσης Ορφανών Λιβερίας (αγγλ.)
6. Παραθαλάσσια τοποθεσία της Χαλκιδικής με εννέα νησάκια ορατά 

από την ακτή.
7. Περιφραγμένη επίπεδη επιφάνεια εντός της οποίας βρίσκεται η κα-

τοικία - Δημοφιλής ξένη σειρά που έχει μακροημερεύσει.
8. Ασφάλιζε τους αγρότες πριν αναλάβει ο…ΕΟΠΥΥ
9. Όσο περισσότερες τέτοιες μπάζες πάρει ο μορ με ατού, τόσο το καλύ-

τερο.
10.  Ως μέλη της κοινότητας του μπριτζ, τα αρνάκια είναι πολύ…

ΚΑΘΕΤΑ
1. Έχει καθιερωθεί πλέον διεθνώς αυτό των Ελληνικών νησιών.
2. Διπρόσωπος Ρωμαϊκός Θεός (γεν.) – Άρθρο.
3. Σύμφωνο – Γλυκομίλητος Απόστολος
4. Μουσικά βραβεία – Πάντα υπολογίσιμο αυτό το φύλλο.
5. Απ’ αυτά εξαρτάται αν θα «μιλήσεις» ή όχι. - …-47: το γνωστό…

Καλάσνικοφ.
6. Κι αυτό το…κιουμπιντάρεις. – Είναι «μέσα» στη μόδα.
7. Αρνητική πρόθεση της Αγγλικής – Λατίνος…Οδυσσέας.
8. Αυτό το πυρ είναι προορισμός για βλάσφημους και αμαρτωλούς. – 

Άρθρο (πληθ.)
9. Επίζηλος τίτλος για Βρετανούς. – Η αφίσα
10.  Βρίσκονται καταμεσής του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμά-

των. – Παρακινεί (αντίστροφα).

Λύση Tεύχους 110

Τα θαύματα από τα “Αρνάκια του Μπριτζ” και η διάθεσή τους 
για προσφορά άγγιξαν και τη στήλη του σταυρόλεξου.
Ο Χρήστος Καράκος, μέλος κι αυτός της υπέροχης παρέας, 
μας έστειλε το σταυρόλεξό του. Τον ευχαριστούμε θερμά. 

#  AKJ2      
$ 2
^ AQ63
& AQ95

#  73
$ AKQJ964
^ 84
& 63

#  1098
$ 10873
^ J95
& 874

#  Q654
$ 5
^ K1072
& KJ102

Β
Δ    Α

Ν

Ομάδες. ΒΝ στη δεύτερη  
Μοίρασε ο Bορράς

Αντάμ: $5

Nότος Δύση Bορράς Aνατολή
   1 &      πάσο
4$             πάσο 6$ όλοι πάσο

Αντάμ: # 10

Υποψιαζόμενος παγίδα, ο Νότος έβαλε τον 
^Κ. Κέρδισε η Ανατολή με τον ΄Ασο και το 
γύρισμα της πίκας επιβεβαίωσε την ήττα του 
εκτελεστή. Δεν υπήρχε τρόπος να αποφύγει 
την εμπάς της πίκας – μία μέσα. Ποια ένδειξη 

παρέλειψε να δει για να βρει το σωστό παίξιμο στα καρά; 
Αντί να αναρωτιέται για το πώς στέκουν τα καρά ο Νότος έπρεπε να βρει πού 
θα  τοποθετήσει τον #Κ. Αν τον έχει η Ανατολή, όπως και να παίξει τα καρά δεν 
έχει σημασία. Αν όμως τον έχει η Δύση, χρειάζεται να μαντέψει σωστά τα καρά. Η 
Δύση  ξεκίνησε με τον &ΑJ και υποθετικά τον #Κ. Αν είχε και τον ^Α και σόλο 
κούπα θα είχε ανοίξει την αγορά. 
Μετά την εμπεριστατωμένη αυτή ανάλυση, ο Νότος έπρεπε να παίξει από το μορ 
τον ^J για να πετύχει σίγουρα το συμβόλαιο.

Παρ’ όλο που ο Νότος έχει πολλές εναλλακτικές για να πετύχει το συμβό-
λαιό του, υπάρχει ένας εύκολος τρόπος εκτέλεσης με πιθανότητες επιτυχί-
ας 100%. Αφού κερδίσει την πρώτη πίκα παίρνει τα ατού –βγάζοντας μια 
πίκα και 2 καρά- και μετά παίζει μικρό σπαθί προς τον μορ, βάζοντας το 
&9 (αν η Δύση έπαιζε το δέκα ή τον Βαλέ θα έβαζε τη &Q). 
Όταν η Ανατολή κερδίσει θα παραχωρήσει υποχρεωτικά το σλεμ, καθώς 
οποιοδήποτε γύρισμα δίνει στον Νότο τη δωδέκατη λεβέ. 

Το       μπριτζόλεξο

  Eξασκηθείτε 
  στην εκτέλεση

ΛYΣEIΣ ΠPOBΛHMATΩN AΠO ΣEΛ. 20

ΠPOBΛHMA 1 (***)

ΠPOBΛHMA 2 (***)

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

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

10. A A Π P A Ξ I A A A

#  95
$ KJ986
^ KJ65
& Q8

#  AQ7
$ AQ1074
^ 84
& K105

#  KJ63
$ 5
^ Q1072
& AJ63

#  10842
$ 32
^ A93
& 9742

Β
Δ    Α

Ν

N Δ B A
πάσο πάσο πάσο

1$ κοντρ 4$ όλοι 
πάσο






