
Κ. κατάστημα
Μυτιλήνης

63

Κ. κατάστημα
Μυτιλήνης

62

ΤΟΜΠΡΙΤΖ IANOYAPIOΣ - ΦEBPOYAPIOΣ 2013
AP. TEYXOYΣ 112

Aποτελέσματα Eπικαιρότητα Άρθρα για όλες τις κατηγορίες παικτών

y  Παν. Πρωτάθλημα Mικτών Oμάδων

y  Παν. Πρωτάθλημα Zευγών

y  8ο Φεστιβάλ Mπριτζ "Eλληνικά νησιά"



ΤΟΜΠΡΙΤΖ
Περιεχόμενα
Γράμμα του Προέδρου  .......................................... 3
Αγωνιστικά και άλλα  ............................................ 4
Nέα από την Kύπρο  .............................................. 5
Πανελλ. Πρωτάθλημα Mικτών Oμάδων  .............. 6-7
Πανελλ. Πρωτάθλημα Zευγών 2013 .................... 8-9
8ο Φεστιβάλ Mπριτζ "Eλληνικά Nησιά"  ........... 10-12
Eνδιαφέρουσες διανομές από αγώνες  ................. 13
Άμυνα για πρωταθλητές ..................................... 14
Για Eπίδοξους Πρωταθλητές ........................... 16-17
Eξασκηθείτε στην εκτέλεση ................................ 17
False cards του εκτελεστή .............................. 18-19
Eξασκηθείτε στην εκτέλεση για νέους παίκτες ..... 19
Kαλλιτεχνικό μπριτζ ........................................... 20
Διανομές από πρόσφατους αγώνες ...................... 22
Kόβοντας τις επικοινωνίες .................................. 24
Προβλήματα άμυνας ........................................... 24
Aπό το παρελθόν και το παρόν ....................... 25-26
Διεθνή νέα ......................................................... 26
Προβλήματα άμυνας  λύσεις προβλημάτων ......... 27
Eξασκηθείτε στην εκτέλεση για νέους παίκτες .........
λύσεις προβλημάτων .......................................... 27
32ος Διαγωνισμός αγορών [1-6] ...................... 28-32
Nικητές Eσωτ. Πρωταθλημάτων Σωματείων ... 33-36
Πρόγραμμα Σωματείων ...................................... 37
Γρίφος ............................................................... 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 
γαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Είναι 2 Απριλίου που επικοινωνώ και 
πάλι μαζί σας και τα μηνύματα του πρώτου τριμήνου από άποψη ει-

σιτηρίων-συμμετοχών στους αγώνες είναι ενθαρρυντικά. Οι αριθμοί δεί-
χνουν ότι, παρά την οικονομική κρίση, είχαμε μια αύξηση συμμετοχών 
περίπου 10% στους αγώνες 5ης βαθμίδας και στα πανελλήνια πρωτα-
θλήματα.
Ωστόσο, προς το παρόν, τα νέα είναι μάλλον δυσάρεστα σε ό,τι αφορά 
στη χρηματοδότησή μας από την Πολιτεία.
Στις αρχές Μαρτίου επισκέφθηκα την ΓΓΑ κα Γιαννακίδου, με την οποία 
είχαμε μια πολύ εποικοδομητική συζήτηση.
Η ΓΓΑ έμεινε εντυπωσιασμένη, τόσο από τις δραστηριότητές μας και τον 
τρόπο που τις καλύπτουμε και επικοινωνούμε μαζί σας (περιοδικό, επε-
τηρίδα, site), όσο και με την οργάνωση της Ομοσπονδίας μας στον οι-
κονομικό τομέα. Από τα λεγόμενα και της ίδιας, αλλά και των αρμοδί-
ων υπαλλήλων της ΓΓΑ, η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι πιθανότα-
τα είμαστε η πιο οργανωμένη Αθλητική Ομοσπονδία στη χώρα μας. Δυ-
στυχώς όμως, παρά τους επαίνους και τη διάθεση της ΓΓΑ να μας εγκρίνει 
ένα ποσό 50000-70000 ευρώ, που θα μας ήταν αρκετό για τη φετινή χρή-
ση, μου κατέστησε σαφές ότι οποιαδήποτε  επιχορήγηση δίνεται μόνο με 
απόφαση του Υπουργού και ότι η δεινή οικονομική κατάσταση της χώ-
ρας δεν επιτρέπει, προς το παρόν, τέτοιες πολυτέλειες. Η τελική της υπό-
σχεση ήταν ότι θα πάρουμε σίγουρα κάποια, έστω και μικρή, επιχορήγη-
ση, αν δοθούν επιχορηγήσεις στις Ομοσπονδίες, προς το τέλος του έτους.
 Τα νέα αυτά τα μετέφερα στους εκπροσώπους των Σωματείων κατά τη 
ΓΣ και όλοι μαζί συζητήσαμε ουσιαστικά για τις πρακτικές λύσεις που θα 
καθορίσουν την πορεία της ΕΟΜ εφεξής.  Ακούστηκαν πολλές απόψεις 
και δόθηκαν κατευθυντήριες οδηγίες προς το ΔΣ. Ελπίζω στη βοήθεια 
όλων και σας παροτρύνω να συστρατευθούμε όλοι μαζί στην κατεύθυνση 
επιβίωσης της ΕΟΜ, σύμφωνα με όσα είχα αναφέρει στο προηγούμενο 
τεύχος του περιοδικού, ώστε στο τέλος να έχουμε θετικά αποτελέσματα.
Η πρώτη και πιο εύκολη χορηγία που μπορούμε να κάνουμε όλοι προς 
την ΕΟΜ αφορά το ίδιο το περιοδικό που διαβάζετε αυτή τη στιγμή. Μπο-
ρούμε να κάνουμε οικονομία και στα ταχυδρομικά έξοδα αλλά και στον 
αριθμό των αντιτύπων που τυπώνονται. Σύντομα, μέσα από σχετική ανα-
κοίνωση, θα μάθετε το πώς ο καθένας μας μπορεί να συμβάλει σε αυτό.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Αλέξανδρος Αθανασιάδης

Το γράμμα
του προέδρου

Επί του πιεστηρίου:
Στις 8 Απριλίου ανακοινώθηκε από τη ΓΓΑ ότι η επιχορήγησή 
μας για το 2013 θα είναι 25500 ευρώ. 
Το ποσό αυτό δεν καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της ΕΟΜ 
αλλά μας δίνει μια σημαντική ανάσα,
Ας φροντίσουμε όλοι μαζί για να εξασφαλίσουμε το υπόλοι-
πο οξυγόνο που χρειαζόμαστε.!
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Ο κόσμος του ΜΠΡΙΤΖ Επιμελείται ο Άσσος Πίκα

Στα τακτικά μέλη της ΕΟΜ εντάχτηκαν τα Σωματεία  “Γαλαξίας Δράμας”,  «Διόνυσος 
Όμιλος Πνευματικών Αθλημάτων», ΑΣ Λευκάδας «Φίλανδρος» και «Όμιλος Μπριτζ Αιγί-
ου». Το τμήμα μπριτζ της Περιηγητικής Λέσχης Ηρακλείου (ΠΛΗ) σταμάτησε τις αγωνιστι-

κές του δραστηριότητες και παράλληλα ιδρύθηκε το νέο σωματείο «Όμιλος Μπριτζ Ηρακλείου» 
όπου εγγράφηκαν οι αθλητές της Περιηγητικής Λέσχης. Επίσης ιδρύθηκε το Σωματείο “Όμιλος 
Αγωνιστικού Μπριτζ – Λέσχη Επιστημόνων (ΟΑΜ-ΛΕ)” που υπέβαλε τα απαιτούμενα έγγραφα 
και εντάσσεται ομόφωνα στην δύναμη της ΕΟΜ. 

Υπό ίδρυση βρίσκονται επίσης το τμήμα Μπριτζ του «Αθλητικού Κέντρου Αντισφαίρισης Μα-
ραθώνα», το Σωματείο «Κωακός Όμιλος Μπριτζ Κως» και «Αθλητικός και Ψυχαγωγικός όμιλος 
Πάτημα Βριλησσίων».

3
Aγωνιστικά...       και άλλα

3
Κατόπιν εισήγησης της επιτροπής 

εκπαίδευσης το Δ.Σ. της ΕΟΜ ενέκρινε 
ομόφωνα την απόδοση στα Ελληνικά 

της αμερικανικής μεθόδου διδασκαλίας SAYC 
κατόπιν μετάφρασης και εκλαΐκευσης ξένων 
μεθόδων με εθελοντική εργασία δασκάλων και 
καθηγητών που θα προσφερθούν για το σκοπό 
αυτό. Αν όλα πάνε καλά από τη φετινή μαθητι-
κή περίοδο που ξεκινάει τον Οκτώβριο οι νέοι 
αθλητές θα διδάσκονται τη νέα μέθοδο. 

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία υιοθέτησε πρότα-
ση ειδικής επιτροπής και μετέτρεψε την κλίμα-
κα των βαθμών νίκης (VPs) στους αγώνες ομά-
δων. Η νέα κλίμακα είναι εντελώς αναλογική και 

ξεκινάει από αποτέλεσμα 10-10 και φθάνει μέχρι το 
20-0 χρησιμοποιώντας δεκαδικά για κάθε imp που 
κερδίζεται (ή χάνεται). Έτσι π.χ. αν ένας αγώνας 6 
διανομών τελειώσει με αποτέλεσμα 1 imp διαφο-
ρά υπέρ μιας ομάδας το αποτέλεσμα σε VPs θα εί-
ναι 10,50-9,50. Η νέα κλίμακα θα ισχύσει μελλοντι-
κά στις διοργανώσεις της Παγκόσμιας Ομοσπονδί-
ας και συστήνεται αλλά δεν επιβάλλεται, τουλάχι-
στον ακόμα, να την εισάγουν όλες οι Ομοσπονδίες. 

y

Ο Όμιλος Μπριτζ Λευκωσίας γιόρτασε σε κοκτέιλ 
- πάρτι στις 16 Ιανουαρίου, τον ερχομό του νέου 
έτους 2013. Τη λιτή εκδήλωση τίμησαν με την πα-
ρουσία τους ο κύριος Κώστας Ιωάννου, Πρόεδρος 

της Κυπριακής Ομοσπονδίας Μπριτζ και ο κύριος  Νεο-
κλής Λυσάνδρου, Πρόεδρος του σωματείου 'Ενωσις Νέων 
Τραστ, στο οίκημα του οποίου στεγάζεται ο Όμιλος. Να 
σημειώσουμε ότι το Τραστ είναι αδελφό σωματείο με την 
Αθηναϊκή Λέσχη.
Η βραδιά πέρασε πολύ ευχάριστα και έδωσε την ευκαιρία 
στα μέλη να ανταλλάξουν ευχές και να συσφίξουν, μέσα 
σε μια ζεστή ατμόσφαιρα, ακόμα περισσότερο τις καλές 
σχέσεις μεταξύ τους. 
Φυσικά δεν μπορούσε να λείψει από τη γιορτή το κόψι-
μο της παραδοσιακής βασιλόπιττας από την Πρόεδρο του 
Ομίλου, κυρία Αννίτα Μιχαηλίδου, η οποία ευχήθηκε σε 
όλους καλή χρονιά με υγεία και πολλές ευχάριστες συγκινήσεις στις διοργανώσεις μπριτζ.
Η τυχερή της βραδιάς, που εικονίζεται στη διπλανή φωτογραφία, βρήκε το χρυσό φλουρί της βασιλόπιττας. Είναι η 
κυρία Ρούλα Δημάδη, στην οποία δόθηκε ωραίο αναμνηστικό δώρο.

Για πρώτη φορά διοργανώθηκαν από την Ομοσπονδία 
Μπριτζ,  Παγκύπριοι αγώνες Μπριτζ-Γυναικών, στον Όμι-
λο Λευκωσίας, στις 9 Φεβρουαρίου 2013. Μετά από αγώ-
νες που διήρκεσαν το πρωί και το απόγευμα και μετά από 

αγωνιστικές ανατροπές,  το πρώτο Κύπελλο σήκωσαν οι κυρίες 
Δώρα Δαβερώνα και Λιάνα Μακρίδου, από τον Όμιλο Λευκωσί-
ας. Στη δεύτερη θέση οι κυρίες Val Morley και Liz Halstead, από 
τον Όμιλο Λεμεσού και UKCA αντίστοιχα και στην τρίτη θέση οι 
κυρίες Marion Broucher-Tina Walker, από τον Όμιλο Λάρνακας. 
Στη φωτογραφία, οι νικήτριες από τον Όμιλο Λευκωσίας, Δώρα 
Δαβερώνα  και Λιάνα Μακρίδου.

w

w

w

Ο πρόεδρος της ΕΟΜ Α, Αθανασιάδης 
είχε συνάντηση με τη Γενική Γραμμα-
τέα Αθλητισμού κα Κυριακή Γιαννακίδου 

στην οποία παρουσίασε φάκελο με πληροφορια-
κά στοιχεία της ΕΟΜ. 

 Ανακοινώθηκε από τη Γενική Γραμματεία 
Αθλητισμού ότι η επιχορήγηση προς την 
ΕΟΜ θα ανέλθει το 2013 στο ποσό των 
25.500 ευρώ.

Nέα από την ... Kύπρο

5

Το Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2013 διεξήχθη διαγωνισμός 
ζευγών Όπεν στις εγκαταστάσεις του Ομίλου Μπριτζ 
Αγίου Ανδρέα, υπό την αιγίδα της Κυπριακής Ομοσπον-
δίας Μπριτζ. Ο διαγωνισμός ήταν ιδιαίτερα επιτυχής με 

συμμετοχή 8 τραπεζιών, από όλους σχεδόν τους ομίλους 
μέλη της Ομοσπονδίας. 
Σε μια χαλαρή, αλλά ιδιαίτερα ανταγωνιστική ατμόσφαιρα, 
το ζεύγος Γιώργου Κωλέττη -Τάκη Πολίτη κέρδι-
σε το διαγωνισμό, με τα ζεύγη Πάνου Παναγί-
δη- Γαβριέλλας Κοντεάτου και Κώστα Ιω-
άννου - Ιωάννη Χατζαντωνά να καταλαμ-
βάνουν τη δεύτερη και τρίτη θέση αντί-
στοιχα. 

3

3
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 Πανελλήνιο πρωτάθλημα MIKTΩN OMAΔΩN
Ό πως και πέρυσι το πρώ-

το πρωτάθλημα του νέου 
έτους ήταν το Πανελλήνιο πρωτά-
θλημα Μικτών ομάδων που χωρί-
στηκε φέτος σε 3 ενότητες κατηγορι-
ών και διεξάχθηκε από 18 έως 20 Ια-
νουαρίου  Οι κατηγορίες 1-16 αγω-
νίστηκαν στα νέα εντευκτήρια του 
ΟΑΜ Πειραιά, οι κατηγορίες 1-10 
στα εντευκτήρια του Αθηναϊκού 
ΟΜ και η κατηγορίες 1-6 στα εντευ-
κτήρια του ΟΑΜ Κηφισιάς. Συνολι-
κά συμμετείχαν  70 ομάδες αριθμός 
που είναι ρεκόρ για τον αγώνα αυ-
τόν. Το προηγούμενο ρεκόρ συμ-
μετοχής έγινε πέρυσι με 55 ομάδες 
ενώ τα έτη 2008 έως 2010 το πρωτά-
θλημα αυτό δεν είχε διοργανωθεί. 

Στην ενότητα 1-16 συμμετείχαν 
27 ομάδες. Την πρώτη ημέρα προ-
ηγήθηκε η ομάδα «Δοξιάδη». Μετά 
τις δυο πρώτες ημερίδες η ομά-
δα «Μαμιδάκη» αποσπάστηκε στη 
βαθμολογία με 13 VPs διαφορά. 
Όμως αυτό δεν άρκεσε για τη νίκη. 
Η ομάδα «Στελλάκη» συγκέντρω-
σε 62 VPs την τελευταία ημερίδα κα-
τακτώντας καθαρά τη νίκη. Δεύτε-
ρη στην τελική κατάταξη η ομάδα  
«Μαμιδάκη» και τρίτη η ομάδα «Κα-
ραπαναγιώτη». 
Οι συνθέσεις των 3 πρώτων ομάδων:

Στην ενότητα 1-10 συμμετεί-
χαν 29 ομάδες. Εδώ η ομάδα «Βε-
νέκα» προηγήθηκε την πρώτη ημε-
ρίδα και η ομάδα «Φανουργάκη» 
στο σύνολο των δυο πρώτων ημε-
ρίδων. Όμως η ομάδα «Βέρτη» ήταν 
αυτή που θριάμβευσε τελικά, μάλι-
στα με μεγάλη διαφορά, αφού πέ-
τυχε το απόλυτο, 75 VPs, την τρίτη 
ημερίδα! Δεύτερη στην τελική κα-
τάταξη η ομάδα «Παπαδόπουλου» 
και τρίτη η ομάδα «Βενέκα».

Στην ενότητα 1-6 συμμετείχαν 
14 ομάδες. Εδώ ο αγώνας ξεκίνησε 
σαν μονομαχία μεταξύ των ομάδων 
«Πατσαλή» και «Βγόντζα που ήταν 
ισόβαθμοι ατην 1η ημερίδα. Η ομά-
δα  «Πατσαλή» αποσπάστηκε στη 
συνέχεια και κράτησε τη νίκη καθα-
ρά μέχρι το τέλος. H ομάδα «Βγό-
ντζα» κράτησε τη δεύτερη θέση 
στην τελική κατάταξη ενώ τρίτη τερ-
μάτισε η ομάδα «Λιανού».

1-16

1 

Στελλάκη Ν
Κανναβός Π
Παπαγιάννης Ι
Νίνος Σ
Βλάχου Λ

182,00

2

Μαμιδάκη Λ
Ζώτος Λ
Σαπουνάκης Α
Ρούσσος Γ
Κυριακίδου Α
Πλακίδα Η

178,00

3

Καραπαναγιώτης Χ
Μαρκάτου Τ
Σκορδαλίδη Κ
Δελημπαλταδάκης Ν
Διονυσόπουλος Δ
Καρατζά Ε.

171,00

1-10

1 

Βέρτη Β
Καράγιωργας Π
Νικολόπουλος Χ
Σαλεβουράκη Ε

197,00

2

Παπαδόπουλος Αδ
Παπαιωάννου Μαρ
Χρονίου Ι
Χρυσοσπάθη Α
Παναγάκου Ε
Ηλιόπουλος Η

178,00

3

Βενέκα Ε
Δράσσας Α
Κόντος Δ
Δρογώση Θ

173,00

1-6

1 

Πατσάλη Μ
Ξένου Α
Παπακωνσταντίνου Κ.
Γιαννακούρος Σ

164,00

2

Βγόντζα Μ
Τσαπάλας Κ
Χαλδαίος Δ
Ιωάννου Σ.

153,00

3

Λιανός Δ
Μέκου Μ
Οικονόου ΝΙ
Ματσούκα Π

151,00

αριστερά:
πάνω:  Στελλάκη N
κάτω:  Kανναβός Π

Bλάχου Λ - 
Nίνος Σ

Bέρτη B

Πατσάλη M

Παπακωσνταντίνου K
Γιαννακούρος Σ

Παπαγιάννης I

Kαράγιωργας Π

Σαλεβουράκη E

Μια διανομή της νικήτριας ομάδας 
Στελλάκη της κατηγορίας 1-16
Α-Δ στη δεύτερη. 
Μοίρασε ο Νότος

*μονοχρωμία σε άγνωστο 
χρώμα
**ρελέ, ρωτάει το χρώμα 

Κλειστό δωμάτιο

Στο ανοικτό δωμάτιο οι 2# 
κοντρέ παιγμένες από τον Τάκη 
Κανναβό πραγματοποιήθηκαν 
με μια άνω! 

Στο κλειστό δωμάτιο η Λα-
μπρινή Βλάχου βρέθηκε να 
εκτελεί 5& κοντρέ από τη θέση 
του Βορρά. Με έξοδο Άσο καρό 
και καρό  το συμβόλαιο πάει 3 
μέσα. Αλλά με αντάμ το 8 πίκα, 
που έγινε, η Λαμπρινή πήρε με 
τον Άσο του μόρ και συνέχισε 
με 3 γύρους ατού καταλήγοντας 
στο μόρ. Έπαιξε τη Ντάμα πίκα, 
ο Ρήγας από την Δύση, έκοψε, 
κατέβηκε με τον Άσο κούπα στο 
μορ και έπαιξε τον Βαλέ πίκα 
διώχνοντας καρό από το χέρι 
της. Παρ’ όλα αυτά το συμβό-
λαιο δεν έχει βγει ακόμα για-
τί στον Βορρά υπάρχουν 2 χα-
νόμενες κούπες ενώ ο μορ έχει 
ένα μόνο ατού. Τώρα η Λαμπρι-
νή έπαιξε κούπα, η Ντάμα, ο Ρή-
γας από το χέρι της και έχει πια 
πλήρη εικόνα της κατανομής 
των αντιπάλων.

Η Δύση έχει δείξει 3 πίκες, 7 
κούπες και 1 σπαθί και άρα έχει 
το πολύ 2 καρά, οπότε η Λα-

μπρινή παίζει καρό και βάζει μι-
κρό από το μορ, ότι και να βά-
λει η Ανατολή (περίπτωση να 
έχει ^ΑΚ η Ανατολή αποκλείε-
ται,  καθώς σίγουρα θα είχε βγει 
εκεί). Η Δύση παίρνει το καρό, 
παίρνει και το 2ο καρό (η Ανα-
τολή δεν μπορεί να πάρει με τον 
Άσο γιατί θα γίνει καλή η Ντάμα 
του μορ) και αναγκαστικά παί-
ζει κούπα οπότε η εκτελέστρια 
κάνει καλό το $10 του χεριού 
της και πραγματοποιεί το συμ-
βόλαιο.

Αποτέλεσμα 550 για ΒΝ συν 
870 από το άλλο δωμάτιο ίσον 
16 imps.

Δ B  A   N
   1XA
2&*   πάσο   2^**     πάσο
2$ κοντρ 2# κοντρ
όλοι πάσο

Δ B  A   N
   1XA
3$        κοντρ     πάσο  4#
πάσο   5&   κοντρ   όλοι πάσο

#  4
$ K1052
^ 764
& KQ1052

#  AQJ5
$ A4
^ Q92
& A963

Β
Δ    Α

Ν

#  98732
$ -
^ AJ853
& J87

#  K106
$ QJ98763
^ K10
& 4
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          ZEYΓΩN   2013
Πανελλήνιο πρωτάθλημα

Τ ο 47ο Πανελλήνιο πρω-
τάθλημα Ζευγών 2013 

ολοκληρώθηκε το Παρασκευο-
σαββατοκύριακο 15 έως 17 Φε-
βρουαρίου. Το πρωτάθλημα αυτό 
γίνεται με βαθμολογία match 
points και, μαζί με το Πανελλή-
νιο πρωτάθλημα ομάδων και το 
Πανελλήνιο πρωτάθλημα ζευγών 
masters, αποτελούν τις τρείς κο-
ρυφαίες διοργανώσεις 1ης βαθμί-
δας του Ελληνικού Μπριτζ. 

Στο φετινό πρωτάθλημα εί-
χαμε μεγάλο ρεκόρ συμμετοχής 
στο προκριματικό στάδιο που έγι-
νε στα Σωματεία όλης της χώρας, 
με 421 ζεύγη έναντι 368 πέρυσι 
που ήταν επίσης ρεκόρ (αύξηση 
14,4%)! 

Ο αγώνας χωρίστηκε σε 4 κα-
τηγορίες δυναμικότητας και οι 
τρεις φιλοξενήθηκαν σε Σωμα-
τεία της Αττικής - ΟΠΑΦ (το 1-6), 
ΟΑΜΛΕ (το 1-9), ΑΟΤ (το 1-11) – 
ενώ η Όπεν κατηγορία 1-16 αγω-
νίστηκε στη Θεσσαλονίκη, στα 
εντευκτήρια του ΟΑΜΘ. 

Για τους μη προκριθέντες στον 
τελικό πραγματοποιήθηκε ο β' τε-
λικός (contolation) με ενοποιημέ-
νες όλες τις κατηγορίες, ο οποίος 
έγινε στον ΑΟΜΨ. 

Στην κατηγορία όπεν μετείχαν 
στο προκριματικό στάδιο 101 ζεύ-
γη και από αυτά 34 προκρίθηκαν 
για το τελικό, που έγινε σε 33 συ-
ναντήσεις των 3 διανομών η κάθε 
μια (κάθε ζεύγος αντιμετώπισε δι-
αδοχικά όλα τα άλλα).  

Την πρώτη ημερίδα επικεφα-
λής τέθηκαν οι Λέφας Μ – Πρου-
κάκης Σ με ποσοστό 64,43%, ενώ 
νικητές της 2ης και της 3ης ημε-
ρίδας ήταν οι Καραμανλής Φ – 
Πρωτονοτάριος Μ  με 62,69% 
και 59,81% αντίστοιχα. Το ζευγά-
ρι Ματζιάρης Α – Καραμανλής Μ 
όμως, με ποσοστά 59%, 58,24% 
και 59,50%, σταθερά τρίτοι σε 
κάθε ημερίδα, επικράτησαν με 
58,91% στην τελική κατάταξη, κα-
τακτώντας και τον τίτλο των πρω-
ταθλητών Ελλάδος 2013. 

Την δεύτερη θέση της τελικής 
κατάταξης, με 57,63%, κατέλα-
βαν οι Ζώζης Σ – Αγγελόπουλος 
Π, ενώ τρίτοι κατατάχτηκαν οι  Λέ-
φας Μ – Προυκάκης Σ με ποσο-
στό 57,11%.
Οι 6 πρώτοι της τελικής κατάταξης:

Στην κατηγορία 1-11 είχαμε 
στον προκριματικό τη μεγαλύτε-
ρη συμμετοχή. Αγωνίστηκαν 117 
ζεύγη και στον τελικό έφτασαν τα 
48. Την πρώτη ημερίδα  κέρδισαν 
οι Καρακάση Ε – Μπαλωμένος Π 
με ποσοστό 62,75%, ενώ τη δεύ-
τερη οι Καρβέλας Γ – Καζιλάρης 
Ν με 64,09%. Την τρίτη ημερίδα 
κέρδισαν οι Ορνιθόπουλος Μ – 
Νικολόπουλος Χ με 64,34% και 

έχοντας 54,20% από την πρώτη 
ημέρα και 61,46% από την δεύτε-
ρη ανακηρύχθηκαν πρωταθλητές 
με  60,17%.

Οι Γκόρκας Β – Αθανάσογλου 
Μ με 56,89% ήταν δεύτεροι στη 
γενική κατάταξη και τρίτοι ακο-
λουθούν οι Γαλανάκη Σ – Ιωαννί-
δου Ε με 56,81%.
Οι 6 πρώτοι της τελικής κατάταξης:

Την μικρότερη πανελλή-
νια συμμετοχή στα προκριματικά 
είχε φέτος η κατηγορία 1-9, αντί-
θετα με τα προηγούμενα χρόνια, 
με 100 ζεύγη. Από αυτά, 42 ζεύ-
γη αγωνίστηκαν στη τελική φάση. 

Οι Δ. Αθανασάτος Π- Μιχα-
ηλίδης Μ κέρδισαν την πρώτη 
ημερίδα με 67,50% και οι Θώ-
μος Δ – Περιστέρας Δ την τρίτη με 
63,52%.  Δέκατοι την πρώτη ημε-
ρίδα με 56,14%, πρώτοι το Σάβ-
βατο με 69,20% και έβδομοι την 
Κυριακή με 60,23% οι Δράσσας 
Α – Δρογώση Θ αναδείχθηκαν οι 
πρωταθλητές 2013.  

Οι 6 πρώτοι της τελικής κατάταξης:

Μεγάλη και ελπιδοφόρα ήταν 
η πανελλήνια συμμετοχή, 103 
ζεύγη, και στην κατηγορία 1-6. 
Από αυτά 40 ζεύγη αγωνίστηκαν 
στο τελικό στάδιο. 

Πρώτοι στις ημερίδες ήταν οι 
Παπαδοπούλου Χ – Καποτάς Χ με 
61,71% την Παρασκευή, οι Μπο-
γιατζής Γ - Διαμαντής Ι  με 66,97% 
το Σάββατο και οι Τζογάνης  Θ – 
Τσοβόλας Σ με 62,22% την Κυ-
ριακή. Την τελική “κούρσα” κέρ-
δισαν οι Μπογιατζής Γ - Διαμα-
ντής Ι με 59,62%, έχοντας τερμα-
τίσει 11οι την πρώτη ημερίδα με 
54,67% και 4οι την Κυριακή με 
57,22%. Τους πρωταθλητές ακο-
λουθούν οι Γιουλάτος Κ – Καρά-
κος Χ με 58,02% και τρίτοι οι Μα-
στρογιάννης Κ – Χατζηγούλα Χ με 
56,17%.

Οι 6 πρώτοι της τελικής κατάταξης:

Στον αγώνα του Β’ τελικού 
πραγματοποιήθηκαν οι αγώνες 
για τις κατηγορίες 1-6 (12 ζεύγη), 
1-9 (12 ζεύγη) και όπεν (19 ζεύ-
γη).

Οι νικητές ανά κατηγορία ήταν: 
Παρασκευή: Μαντάς Κ – Παρα-
σκευόπουλος Γ (61,25% 1-6), Δή-
μητρα Σ – Καραγιάννη Ρ (57,50% 
1-9),  Μούλιου Τ – Κυριακίδης Γ 
(60,31% 1-16)
Σάββατο: Νιαρχάκος Β – Φιλέα Θ 
(68,42% 1-6), Γούλιου Μ – Κυ-
ριαζή Μ (54,58% 1-9), Βασιλο-
πούλου Τ – Κάππας Α (63,13% 
1-16)
Κυριακή: Τσαγρής Τ – Καζαντζή Ε 
(65,42% 1-6), Νεράντζη Α – Τζι-
κάκου Α (61,67% 1-9), Σπανού Β 
– Βαλσαμάς Σ (61,98 1-16).
Τριήμερο Β Τελικού:   Τσαγρής Τ – 
Καζαντζή Ε (60,67% 1-6)

1-16

1 
Ματζιάρης Α - 
Καραμανλής Μ 58.91

2
Ζώζης Σ - 
Αγγελόπουλος Π 57.63

3 Λέφας Μ -  Προυκάκης Σ 57.11

4
Καραμανλής Φ - 
Πρωτονοτάριος Μ

   
56.26

5
Μπανίκας Χ - 
Παπαγιάννης Ι.

   
55.81

6
Κοντομήτρος Κ - 
Κουκουσέλης Α

   
55.19

1-11

1 
Ορνιθόπουλος Μ - 
Νικολόπουλος Χ 60,17

2
Γκόργκας Β - 
Αθανάσογλου Μ. 56,89

3
Γαλανάκη Σ - 
Ιωαννίδου Ε 56,81

4
Καρβέλας Γ - 
Καζιλάρης Ν  55,14

5
Μπομπολάκη Μ - 
Μπαλέσιας Β  54,51

6
Γιαλιράκης Ι - 
Δραγουμάνος Κ 53,89

1-9

1 
Δράσσας Α -
Δρογώση Θ 61,86

2
Θώμος Δ - 
Περιστέρας Δ 59,62

3
Τζώκας Σ -
Σαφάρης Θ 58,90

4
Αθανασάτος Π - 
Μιχαηλίδης Μ 57,46

5 Λείσος Γ - Κοκοβίδης Ε 57,39

6 Νούσιας Σ - Κούγκας Μ 57,05

1-6

1 
Μπογιατζής Γ - 
Διαμαντής Ι 59,62

2
Γιουλάτος Κ - 
Καράκος Χ 58,02

3
Μαστρογιάννης Κ - 
Χατζηγούλα Χ 56,17

4
Αμπατζόγλου Αθ - 
Ευθυμιάτος Θ 55,67

5
Γιετίμης Γ - 
Καλφόπουλος Ν 54,50

6 Κελλάρης Γ - Μηλά Ν 54,06

Ματζιάρης Α - Καραμανλής Μ

πάνω:  Μπογιατζής Γ

κάτω:  Διαμαντής Ι

Ορνιθόπουλος M

Nικολόπουλος X



Έ 
να από τα πιο όμορ-
φα φεστιβάλ μπριτζ πα-

γκοσμίως γίνεται στη χώρα μας 
και έχει πλέον καθιερωθεί. Φέ-
τος, διοργανώνεται για 8η συνε-
χόμενη χρονιά στο κοσμοπολίτι-
κο νησί της Ρόδου, στο ξενοδο-
χείο 5 αστέρων Sheraton Rhodes 
Resort. Για μια ολόκληρη εβδο-
μάδα, από την Κυριακή 1 Σεπτεμ-
βρίου έως και την Κυριακή 8 Σε-
πτεμβρίου 2013, θα έχετε την ευ-
καιρία να συμμετάσχετε σε συ-
ναρπαστικούς αγώνες με αντίπα-
λους αναγνωρισμένους παίκτες 
από όλο τον κόσμο, ενώ παράλ-

ληλα θα μπορείτε να απολαύσετε 
τις πανέμορφες παραλίες της Ρό-
δου με τα γαλαζοπράσινα νερά 
να πάρετε μέρος σε εκδρομές και 
ξεναγήσεις, να επισκεφτείτε το δι-
ασκεδαστικότατο Υδάτινο Πάρκο 
με τις νεροτσουλήθρες, να επι-
δοθείτε σε θαλάσσια σπορ, να 
χαλαρώσετε στις πολυτελείς πι-
σίνες, το σπα και το Jacuzzi του 

ξενοδοχείου, να περάσετε αξέ-
χαστες βραδιές στα πανέμορφα 
εστιατόρια και μπαράκια της γρα-
φικής παλιάς πόλης ή να δοκιμά-

σετε την τύχη σας στο αριστοκρα-
τικό Καζίνο της Ρόδου.

Στο ξενοδοχείο Sheraton 
Rhodes Resort θα βρείτε 3 εστια-
τόρια, ένα καφέ, 2 μπαρ, μία ιδι-
ωτική αμμουδερή παραλία -η μο-
ναδική της δυτικής ακτής με γα-
λάζια σημαία- 3 μεγάλες εξωτερι-
κές πισίνες και 1 εσωτερική, πλή-
ρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 
εγκαταστάσεις σπα και μασάζ, 
γήπεδο τένις, 2 γήπεδα σκουός 
και γήπεδο μπάσκετ, μίνι μάρκετ, 
ATM και ασύρματο ίντερνετ. Στη 
διάρκεια της ημέρας παιδιά ηλι-
κίας 4-12 ετών, μπορούν να απο-
λαύσουν τις δραστηριότητες του 
Παιδικού Κλαμπ. 

Οι αγώνες περιλαμβάνουν 
τουρνουά Ζευγών Όπεν (1-3 Σε-
πτεμβρίου), Μικτών Ζευγών (4-5 

Σεπτεμβρίου) και Ομάδων (6-7 
Σεπτεμβρίου), με χρηματικά έπα-
θλα και κύπελλα συνολικής αξί-
ας 50.000 ευρώ. 

Οι αγώνες είναι 2ης βαθμί-
δας και θα απονεμηθούν τα αντί-
στοιχα master points, χρυσά και 
placing. Ξεχωριστά έπαθλα θα 
υπάρχουν για τους παίκτες χα-
μηλών κατηγοριών ενώ παράλ-

ληλα με την ενιαία κατάταξη θα 
υπάρχουν και επιμέρους κατατά-

ξεις για τις κατηγορίες 1-6 & 1-9 
εφόσον συμμετέχουν 6 ζευγάρια 
ή 3 ομάδες ανά κατηγορία όπως 
ακριβώς έγινε και πέρσι.

Το κόστος συμμετοχής στους 
αγώνες κατ’ άτομο ορίζεται σε 
60€ για τα ζεύγη όπεν, 40€ για 
τα μικτά ζεύγη και 50€ ευρώ για 
τις ομάδες. Η συμμετοχή στα κα-
θημερινά φιλικά τουρνουά είναι 

δωρεάν. Νέοι, στρατευμένοι και 
άνεργοι έχουν 50% έκπτωση. 

Φέτος η οργανωτική ομάδα 
εξασφάλισε ένα καταπληκτικό 
πακέτο για όλη τη βδομάδα στην 
τιμή των 590 ευρώ το άτομο, το 
οποίο περιλαμβάνει:
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          8o ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΠΡΙΤΖ "Eλληνικά νησιά"

• Διαμονή (7 διανυκτερεύσεις) 
σε δίκλινο δωμάτιο

• Χρήση ιδιωτικής πλήρως 
οργανωμένης παραλίας κα-
θώς και οποιασδήποτε πισί-
νας, όπου παρέχονται για δω-
ρεάν χρήση πετσέτες, ομπρέ-
λες, ξαπλώστρες, μπουρνού-
ζια και παντόφλες.

• Γυμναστήριο - fitness centre.

• Δωρεάν μεταφορά από και 
προς το αεροδρόμιο

• Δώρο για το καλωσόρισμα – 
Πληροφοριακό υλικό

• Κοκτέιλ καλωσορίσματος 

• Αποχαιρετιστήριο  γκαλά με 
πλήρες δείπνο, τελετή απονο-
μής επάθλων 

• Ημερήσια εκδρομή σε επι-
λεγμένες ονειρεμένες παρα-
λίες

• Δωρεάν διαλέξεις από 
τον Παγκόσμιο Πρωταθλη-
τή και Προπονητή  Krzysztof 
Martens

• Δωρεάν συμμετοχή στα κα-
θημερινά φιλικά τουρνουά. 
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1η Διανομή:
Από ημερίδα ζευγών 

του ΑΟΜΨ

Αντάμ: &Q
Παίζοντας σε αγώνα ζευγών 

κύριο μέλημά σας είναι να κάνε-
τε όσο το δυνατό περισσότερες 
λεβέ. 

1. Στην πρώτη λεβέ τόσο ο 
μορ όσο και η Ανατολή βάζουν 
μικρό σπαθί, μικρό και από τον 
εκτελεστή!

2. Η Δύση συνεχίζει με &χ, 
ο μορ ακολουθεί και η Ανατολή 
βάζει τον &Α

3. Η Ανατολή παίζει &χ, ο 
εκτελεστής κερδίζει με τον &Κ 
και από το μορ το ^χ

4. Το #10 περνάει
5. Το #9 περνάει
6. ^χ προς τον ^Α του μορ
7. #Α προσέχοντας τα φύλλα 

των αντιπάλων- ο #Κ πέφτει
8. Τραβάμε τώρα και τον ^Κ 
9. #Q και από το χέρι του 

εκτελεστή φεύγει $χ. Η Ανατολή 
διώχνει ^χ, το ίδιο και η Δύση

10. Τώρα είναι η σειρά του 
#J. Αν η Ανατολή διώξει κούπα 
(αν διώξει τη ^Q ο ^J του χεριού 
μας θα γίνει καλός) θα κάνει το 
ίδιο και ο εκτελεστής και η Δύση 
παραδίδεται, καθώς:

- αν ξοφλήσει κούπα ο εκτε-
λεστής θα παίξει $Κ και $J που 
κερδίζει στον μορ με τον $Α και 
η

11. ενδέκατη λεβέ είναι η τε-
λευταία κούπα για το τοπ: 3ΧΑ+2

Παρατήρηση: Πρόκειται για 
ένα ωραίο διπλό σκουίζ, με 
απειλές το &9 και τον ^J. Κανείς 
από τους αντιπάλους δεν μπορεί 
να κρατήσει τρεις κούπες γιατί η 
Δύση πρέπει να κρατάει το &10 
και η Ανατολή τη ^Q.

2η Διανομή:
Από το Πανελλήνιο 

Πρωτάθλημα Ζευγών

Συμβόλαιο 3ΧΑ, που εκτελεί 
ο Νότος με αντάμ το #6.

1. Μετά την αντάμ υπάρχουν 
τουλάχιστον 2 λεβέ στις πίκες, 4 
στα καρά και 3 στα σπαθιά, σύ-
νολο 9 λεβέ.

2. Το μόνο που πρέπει να 
προσέξουμε είναι με ποιά σειρά 
θα παίξουμε τα φύλλα ώστε να 

βγάλουμε το συμβόλαιό μας.
3. Αν η Δύση έχει βγει τέ-

ταρτο, σύμφωνα με τον κανόνα 
των 11, η Ανατολή δεν έχει με-
γαλύτερο φύλλο από το #6 και 
έτσι μπορώ να κερδίσω τη λεβέ 
με το #10. Αν όμως η Δύση δεν 
έχει βγει το τέταρτο και εμφανι-
στεί ο #J από την Α, κερδίζου-
με με τον #Κ, ξεμπλοκάρουμε τα 
καρά, κατεβαίνουμε με σπαθί και 
τραβάμε τον ^Α. Στην συνέχεια 
παίζουμε πάλι σπαθί, αλλά αν 
οι αντίπαλοι τώρα αφήσουν δυο 
φορές τον Άσο σπαθί έξω και 
τον πάρουν την τρίτη φορά  θα 
μπούμε μέσα γιατί δεν θα μπο-
ρέσουμε να κάνουμε το τέταρτο 
σπαθί. 

4. Η λύση είναι να κερδίσου-
με στην πρώτη λεβέ με τον #Α, 
κρατώντας τον #Κ σαν ανέβα-
σμα για να εισπράξουμε το τέ-
ταρτο σπαθί. Η μόνη περίπτω-
ση να μπούμε μέσα με αυτόν τον 
τρόπο είναι κάποιος αντίπαλος 
να έχει 6φυλλο καρό, μια πιθα-
νότητα του 1%!

Ενδιαφέρουσες 
διανομές από αγώνες

Δ B  A   N
   1# πάσο 1XA
πάσο   3XA       όλοι πάσο

του Nίκου Kαζιλάρη

# AQJxx
$ Axx
^ AKx
& xx

#  109
$ KJxx
^ Jxx
& K98x

Β
Δ    Α

Ν

#  xxx
$ 9xx
^ Qxxx
& Axx

#  Kxx
$ Q10x
^ 10xx
& QJ10x

#  A83
$ QJx
^ Axxx
& J10x

#  K107
$ xxx
^ KQJ
& KQxx

Β
Δ    Α

Ν

"Eλληνικά νησιά"

Κοντά στο ξενοδοχείο που θα γίνει το Φε-
στιβάλ, υπάρχουν κι άλλα διαθέσιμα ξενοδο-
χεία με χαμηλότερες τιμές. 

Για εγγραφές και περισσότερες 
πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτεί-
τε την ιστοσελίδα του Φεστιβάλ www.
bridgefestival.gr ή να επικοινωνήσε-
τε με τη Γραμματεία του Φεστιβάλ στο 
info@bridgefestival.gr ή στα παρακά-
τω τηλέφωνα: 

Ελισάβετ Αγγελακοπούλου: 
210 6772129
Θανάσης Ματζιάρης:           
6937 336 466
Χριστίνα Παπαδάκη:            
6932 102 806 
Χριστίνα Μποτονάκη:          
6937 330 168
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του Γιώργου Ρούσσου

AMYNA
    για Πρωταθλητές75

Ακόμα και το σινιάλο θέλω-δεν θέλω απαιτεί μεγάλη μπριτζιστική κρίση για 
το πότε πρέπει να δοθεί και πότε να κρύβεται.

Σε αγώνα ζευγών  κρατώ-
ντας: #10 9 8, $Q 4, ^K J 9 7 
4 2, &6 3 βλέπεις τον δεξιά σου 
αντίπαλο να ανοίγει με 1ΧΑ και 
ο εξ αριστερών σου να βάζει 
την μανς.

Αποφασίζεις να βγεις μαζέρ, 
βάζεις κάτω το #9 και κατεβαί-
νει ο μορ:

Ο εκτελεστής πιάνει από κάτω 
με τον Κ και παίζει Q και λιμό. 
Στην 3η πίκα ο σύντροφος δί-
νει το $6 και ο Βορράς πιάνει 
με τον Άσο.

Τώρα είναι η στιγμή να σκε-
φτείς μεταξύ των άλλων και 
τι θα ξελιμάρεις στις επόμενες 
δυο πίκες που θα τραβήξει ο 
Βορράς. Κρατάς λοιπόν την τε-
λευταία σου πίκα ανοιχτή και 
σκέφτεσαι.

Πληροφορία πρώτη, ο εκτε-
λεστής έχει 5φυλλο πίκα, άρα 
δεν έχει και πλευρικό 4φυλ-
λο.  Αυτό σημαίνει ότι  ο σύ-
ντροφος έχει 5 ή 6 κούπες και 
4φυλλο σπαθί.

Πληροφορία δεύτερη, ο εκτε-
λεστής κρατάει τον &Α γιατί 
χωρίς αυτό το χαρτί δεν θα ξό-
δευε τα κατεβάσματά του στο 
μορ.

Τώρα τι είναι αυτό το 6 που 
ξόφλησε ο σύντροφος ;

Αν είναι τελείως αρνητικό, 

δηλαδή ο εκτελεστής  κρατάει 
$ΑΚ μαζί με τους #AJ και &Α, 
έχασες την ευκαιρία να τρέξεις 
τις πρώτες 6 μπάζες στα καρά 
και το ζερό είναι σίγουρο.

Αν είναι κατηγορηματικά θετι-
κό, δηλαδή ο σύντροφος κρα-
τάει $ΑΚ 5φυλλο και το 5 και 
το 2 βρίσκονται στα χέρια του 
εκτελεστή, πάλι έχασες την ευ-
καιρία για τις πρώτες 5 μπάζες 
μόνο που τώρα είσαι ήσυχος  
γιατί πόσοι θα βρουν την αντάμ 
της $Q ενώ πάνω από τους μι-
σούς  θα βγουν καρό και θα 
δώσουν την άνω που εσύ το 
απέφυγες μια και χωρίς AKQ 
στις κούπες σίγουρα  ^ΑQ εί-
ναι  στα χέρια του Βορρά για να 
βγαίνουν οι πόντοι του.

Αδιαφορείς για τα πιο πάνω 
σενάρια και επικεντρώνεσαι 
στο πιθανότερο, τα δυο μεγά-
λα ονέρ στις κούπες να είναι 
μοιρασμένα.

Ο εκτελεστής έχει ήδη δείξει 
9π. στα μαύρα, αν κρατάει τον 
$Α μπορεί στα καρά να έχει 
μόνο την ντάμα. Άλλο ένα τε-
λειωμένο σενάριο για το οποίο 
δεν έχει νόημα πια να κλαις. Η 
πέτσινη μανς με 8 μπάζες στα 
μαύρα και τον $Α είναι γεγο-
νός.

Τοποθετείς επομένως τον $Α 
στα χέρια του συντρόφου, άρα 
τον ^Α και τον $Κ στον Βορρά.

Τι θα ξοφλήσεις στον 4ο 
γύρο πίκα;

Το 2^; Επιτακτικό θέλω;  Λά-
θος.

Τα τέσσερα χέρια ήταν:

Τo ζερό που σούρχεται πρέ-
πει να το δεις αν ο εκτελεστής 
μετά τις 8 μαύρες μπάζες παίξει 
μικρό κούπα προς το χέρι του 
και ο σύντροφος ορμήσει με 
τον Άσο που επιμελώς  έκρυ-
ψε ξοφλώντας το αμφιλεγόμε-
νο 6άρι.

Έλα τώρα στη θέση του συ-
ντρόφου που επίσης ξέρει να 
μετράει.

Βλέποντας το επιτακτικό ^2 
βάζει στα χέρια του εκτελεστή 
9π. στα μαύρα και τους δυο 
κόκκινους  Ρηγάδες, σύνολο 
15π. και στα δικά σου ΑJ… στα 
καρά.

Δεν αφήνει συνεπώς τον $Κ 
να γίνει μπάζα. Ορμάει με τον 
$Α, τραβάει τον &J και δεν κά-
νετε άλλη μπάζα γιατί ο εκτελε-
στής  στην 4η και 5η πίκα ξέρα-
νε το ^10 του μορ και κράτησε 
τις κούπες.

Β
Δ    Α

Ν

#  AJ432
$ K98
^ A8
& A72

#  KQ5
$ J73
^ 1053
& KQ104

Β
Δ    Α

Ν

#  1098
$ Q4
^ KJ9742
& 63

#  76
$ A10652
^ Q6
& J985

#  KQ5
$ J73
^ 1053
& KQ104

#  1098
$ Q4
^ KJ9742
& 63

εσύ

«ΓΝΩΡΙΣΤΕ 
ΤΗΝ ΓΗ ΤΗΣ ΜΑΣΤΙΧΑΣ»: 
ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΔΡΟΜΗ   - 
ΣΑΒΒΑΤΟ  22-06-2013 – 
ΣΤΗΝ ΝΟΤΙΑ ΧΙΟ

ΕΠΑΘΛΑ ΣΤΟΥΣ 3 
ΠΡΩΤΟΥΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 
ΤΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΖΕΥΓΩΝ  

(ΚΑΤ. 1-6, 1-9, OPEN) –
ΣΤΟΥΣ ΝΙΚΗΤΕΣ 

ΤΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ – 
ΜΑΘΗΤΕΣ

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ : 
ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΝΙΚ. 

ΜΠΑΜΠΟΥΛΑ 
ΑΝΑΣΤ.

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ 
ΔΩΡΑ 

ΚΑΙ HAPPENINGS 

TIMEΣ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 

ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ SITE 
ΤΗΣ  ΕΟΜ  
ΣΤΟ LINK 

TOY TOYΡΝΟΥΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ 
ΕΚΔΡΟΜΗ 

ΣΕ ΤΣΕΣΜΕ - 
ΣΜΥΡΝΗ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
ΣΕ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 
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για ΕΠΙΔΟΞΟΥΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ
του Γιώργου Kότση

ΤΡΕΙΣ ΑΚΟΜΑ ΩΡΑΙΕΣ 
ΑΜΥΝΕΣ

1.

Αντάμ: $Κ

Ο $Κ κρατάει τη λεβέ και η 
Ανατολή παίζει το 2 (θέλω). Η 
Δύση συνεχίζει κούπα και παίρ-
νει η Ανατολή με τον Άσο. Πώς 
πρέπει να συνεχίσει;

Σκεπάστε τα παρακάτω και 
αποφασίστε.

Η Ανατολή σκέφτεται ότι έχει 
μία ακόμα λεβέ, τον &Α. Πού θα 
βρει την τέταρτη για τη 1 μέσα;; 
Στα σπαθιά άλλη λεβέ δεν φαί-
νεται. Στα καρά;; Για να δηλώ-
σει 4# ο Νότος θα πρέπει να έχει 
τουλάχιστον ένα από τα 2 μεγά-
λα ονέρ που δεν βλέπει, ώστε 
και στα καρά δεν υπάρχει ελπίδα. 
Τώρα – σοφή συμβουλή των εξ-
πέρ (εγώ δεν είμαι): όταν σε χρω-
ματιστό συμβόλαιο δεν βλέπετε 
να μπορείτε να κάνετε άλλη λεβέ 
στα άλλα χρώματα, σκεφθείτε 
ψύχραιμα το τέταρτο, το ατού. Αν 
η Δύση έχει #Κx ή Qxx, θα κάνει 
την τέταρτη λεβέ οπωσδήποτε. 
Αν όμως έχει Qx; Αφού και ο Νό-
τος  και η Δύση δεν έχουν κούπα, 

αν η Ανατολή ξαναπαίξει κούπα 
θα προάγει (trump promotion) 
την Q της Δύσης σε λεβέ αφού ο 
Νότος πρέπει να κόψει ή με τον Α 
ή με τον Κ ή με λιμό.

Με μεγάλη αυτοπεποίθηση 
παίζει η Α κούπα και το συμβό-
λαιο... βγήκε. Πώς;;;

Τα άλλα δύο χέρια ήταν: 
Δύση = Q4 – K5 – 753 – J97632 / 
Νότος = AK10952 – 63 – KQ62 – 4

O Νότος ξεφύλλισε στην χα-
μένη λεβέ της τρίτης κούπας το 
μοναδικό του σπαθί – χαμένη-
σε-χαμένη (αγγλικά: looser-on-
looser) – και η Ανατολή δεν μπό-
ρεσε να κάνει τον &Α της. 

Άλλη ξεκάθαρη συμβουλή 
των εξπέρ (μην τους διαολοστέλ-
νετε, ξέρουν περισσότερα από 
εμάς). Όταν προσπαθείτε να δη-
μιουργήσετε προαγωγή ατού για 
τον συμπαίκτη σας, εξαργυρώσε-
τε πρώτα όλες τις λεβέ που ξέρε-
τε ότι μπορείτε να κάνετε μην τυ-
χόν και ο εκτελεστής ξέρει το χα-
μένη-σε-χαμένη και εξαφανίσει το 
χανόμενο  σόλο σπαθί του πάνω 
στην τρίτη κούπα αφού δεν έχει 
κούπες. Η ηχηρή καμπάνα που 
προειδοποιεί την Ανατολή για τον 
πιθανό κίνδυνο είναι που βλέπει 
τη δέκατη τρίτη κούπα στον Βορ-
ρά και επομένως ξέρει πως και ο 
Νότος κόβει τις κούπες και μπορεί 
έτσι να ξεφυλλίσει μια χανόμενη, 
που μπορεί να είναι το σόλο σπα-
θί του. Πρέπει λοιπόν η Ανατολή 
πρώτα να τραβήξει τον &Α, μην 
τυχόν ο Νότος έχει σόλο σπαθί, 
και μετά να παίξει την τρίτη κούπα 
ελπίζοντας να προάγει ένα ατού 
της Δύσης. 

Άλλωστε οι εξπέρ (πάλι – δεν 
πιστεύω να σας κούρασα με τό-
σους εξπέρ. Αν ναι, ταπεινά συ-
γνώμη) λένε ότι όταν έχετε ένα 

σόλο, πολύ πιθανόν και οι αντί-
παλοι έχουν σόλο σε άλλο χρώ-
μα. Εάν ο εκτελεστής δεν έχει κα-
νένα σπαθί το συμβόλαιο είναι 
απίθανο να πέφτει. 

2.

Αντάμ: ^K

Πώς πρέπει να συνεχίσει η 
Δύση όταν η Ανατολή παίζει το 
^J (μικρό θέλω ή ζυγά) και ο Νό-
τος το 4;;

Ποιος έχει το σόλο καρό, η 
Ανατολή ή ο Νότος; Αν η Ανατο-
λή είχε ^J10, θα είχε παίξει πρώ-
τα τον ^10 πάνω στον ^Κ, άρα ο 
Νότος έχει τον ^10. Σε αυτή την 
περίπτωση ότι φύλλο και να παί-
ξει ο Νότος δεν μπορεί να ξεγελά-
σει τη Δύση. Η Δύση βλέπει τώρα 
ότι μπορεί να κάνει άλλες 3 λεβέ, 
δηλαδή ένα καρό (τον ^Α ή καρό 
κοφτό) και τους $Α και &Α. Το 
μέσα; Το βλέπετε;;

Σκεφθείτε.
Η Δύση πρέπει να προσπαθή-

σει να βρει πόσους πόντους μπο-
ρεί να έχει η Ανατολή. Βλέπει 16 
πόντους στο χέρι της και 12 στον 
Βορρά. Αν βάλει άλλους 12 στον 
Νότο έφτασε στα 40, ώστε η Ανα-
τολή δεν έχει κανένα πόντο για να 

Δ B A    N
     1$
κοντρ       ρεκόντρ      1#     πάσο
1# 3$  όλοι πάσο

#  J763
$ QJ7
^ AJ
& KQ108

Β
Δ    Α

Ν

#  8
$ A109842
^ 10984
& A5

#  KQ
$ Q85
^ Q7653
& QJ4

Β
Δ    Α

Ν

#  J872
$ A6
^ AK982
& A2

βοηθήσει. Η μόνη βοήθεια που 
μπορεί να δώσει είναι ότι μπο-
ρεί να πιάσει το χέρι μια φορά κό-
βοντας καρό. Φτάνει αυτό; Φτά-
νει και παραφτάνει αρκεί να συ-
νειδητοποιήσει η Δύση ότι η πέ-
μπτη λεβέ μπορεί να γίνει μόνο 
με κόψιμο από την ίδια και ότι το 
μόνο χρώμα της Δύσης που προ-
σφέρει αυτή την πιθανότητα είναι 
το σπαθί.

Πώς;; Πολύ απλά!! Μετά το 
πρώτο καρό η Δύση πρέπει να 
συνεχίσει με &Α και το &2. Όταν 
ο Νότος παίξει ατού, παίρνει η 
Δύση με τον Άσο και παίζει το ^2 
(ζητώντας να του παίξει σπαθί η 
Ανατολή όταν κόψει), κόβει Ανα-
τολή, παίζει σπαθί, κόβει η Δύση 
και μια μέσα.

3.

Αντάμ: #A
Η Ανατολή παίζει την #Q δεί-

χνοντας ότι έχει και τον #J. Η 
Δύση παίζει το #2, παίρνει η Ανα-
τολή με τον Βαλέ και παίζει το #8 
και παίρνει η Δύση τον Ρήγα. Και 
τώρα;; Πού θα βρει η Δύση τη μία 
κάτω;; Τα καρά φαίνονται γερά 
και μάλιστα αν τα μετράρει ο Νό-
τος μπορεί να ξεφυλλίσει χανόμε-
νες. Τα σπαθιά;; Αν είχε η Ανατο-

λή τον Ασο (πράγμα έτσι και αλ-
λιώς απίθανο, από την αγορά) 
θα τον είχε τραβήξει όταν έπια-
σε χέρι και πριν παίξει την τρίτη 
πίκα. Στις κούπες; Αν έχει η Ανα-
τολή τη $Q μια λεβέ στα ατού 
δεν χάνεται. Πού λοιπόν;; Οι εξ-
πέρ μας λένε ότι αν δεν βλέπετε 
από πού μπορεί να βγει η κάτω, 
σκεφθείτε προαγωγή στα ατού 
(trump promotion)!! Παίζετε λοι-
πόν το τελευταίο σας πίκα, κλείνε-
τε τα μάτια και όταν τα ξανανοίγε-
τε βλέπετε ότι ο απίθανος σύντρο-
φός σας έκοψε με το 10. Και τώρα 
με τα $J97 κάνετε τη μία κάτω. 

Ο χρυσός κανόνας σε αυτές τις 
περιπτώσεις είναι αν ο σύντροφος 
παίξει χρώμα που και εσείς και ο 
Νότος (που παίζει αμέσως μετά 
από εσάς) το κόβει, εσείς πρέπει 
να κόψετε με το μεγαλύτερό σας 
ατού, ότι και αν είναι. Στο παρα-
πάνω παράδειγμα μάλιστα αν η 
Ανατολή έχει τη Ντάμα ατού –
έστω και μονόφυλλη- το συμβό-
λαιο θα μπει 2 μέσα!

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

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

#  1094
$ AK65
^ AKJ84
& 7

Β
Δ    Α

Ν

#  AK52
$ J97
^ 95
& K1042

     Eξασκηθείτε στην εκτέλεση
#  K106
$ AJ76
^ 9542
& AK

#  763
$ A5
^ AJ853
& Q84

#  A84
$ K10985
^ Q8
& J105

#  AKQ104
$ 84
^ KQ2
& 1073

Β
Δ    Α

Ν

Β
Δ    Α

Ν

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

Μοίρασε ο Βορράς

Αντάμ: ^A

N Δ B A
1^ πάσο

1$ πάσο 2$ πάσο

4$ όλοι 
πάσο

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

Μοίρασε ο Nότος

Αντάμ: $K

Η Δύση έκανε έξοδο το ^A, εισέπραξε και 
τον ^Κ και έπαιξε μικρό καρό όπου η Ανα-
τολή έβαλε τον Βαλέ και ο  Νότος έκοψε. 
Κάντε, σαν Νότος, πλάνο εκτέλεσης από το 
σημείο αυτό.

Σαν εκτελεστής κερδίζετε την έξοδο με τον 
$Α, και εισπράττετε #ΑΚ, όμως η Δύση στη 
δεύτερη πίκα  παίζει σπαθί. Μπορείτε βέβαια 
να πάτε στο μορ με μεγάλο καρό για να πά-
ρετε τα ατού της Ανατολής με εμπάς, αλλά 
κινδυνεύετε να αντιμετωπίσετε ένα πιθανό 
μπλοκάρισμα αν τα καρά είναι μοιρασμένα 
4-1. Πώς πρέπει να παίξετε; Oι λύσεις στη σελίδα  38

N Δ B A
1# πάσο 2^ πάσο

2# πάσο 3# πάσο

4# όλοι 
πάσο
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 Eξασκηθείτε στην εκτέλεση

#  A65
$ 8
^ KJ1054
& KQ53

#  J

#  K7432
$ A762
^ Q3
& 76

Β
Δ    Α

Ν

Δεν χρειάζονται πάντα κοψίματα στον μορ

AΓOPA:

N Δ B A

1^      πάσο
1#
2$
4#  

  πάσο
  πάσο
όλοι πάσο

2&
2#

     πάσο
     πάσο

Η Δύση κάνει αντάμ τον #J.
Ο εκτελεστής κερδίζει με τον 
#Α, παίζει κούπα στον $Α και 
κόβει κούπα στον μορ. Έπειτα 
παίζει καρό προς την ^Q την 
οποία η Δύση αφήνει έξω. Ο 
Νότος κόβει ακόμη μια κούπα 
στον μορ και παίζει τον ^Κ, 
τον οποίο και κερδίζει η Δύση 
με τον ^Α, εισπράττει τον $Κ 
και έχει να κάνει ακόμη ένα 
ατού και ένα σπαθί στο τέλος. 
Άρα μία κάτω.
Μήπως μπορείτε να κάνετε 
κάτι καλύτερο;

του Δημοσθένη Tάσσιου

Oι λύσεις στη σελίδα 27

για νέους 
παίκτες

Στο σημερινό άρθρο θα συ-
νεχίσουμε με περιπτώσεις, κατά 
τις οποίες ο εκτελεστής προσπα-
θεί να αποκρύψει τα φύλλα του 
σ' ένα χρώμα, κερδίζοντας τη 
λεβέ ή ακολουθώντας σε χρώ-
μα που παίζει η άμυνα.

Όταν η Δύση παίξει το πέντε, 
ο Νότος πρέπει να αποφύγει το 
μηχανικό παίξιμο μικρού φύλ-
λου από τον μορ. Πράγματι, αν 
παίξει το τρία και η Ανατολή βά-
λει τον βαλέ, θα πάρει τη λεβέ 
με μεγάλο ονέρ στο χέρι του 
και τότε η Δύση θα ξέρει ότι ο 
Νότος έχει ΑΚ9 (αν το εννέα το 
είχε η Ανατολή θα το είχε παίξει 
αντί για τον βαλέ). Επομένως το 
σωστό φύλλο από τον μορ εί-
ναι το δέκα. Η Ανατολή θα σκε-
πάσει με τον βαλέ, ο Νότος θα 
κερδίσει με μεγάλο ονέρ αλλά 
η Δύση δεν θα ξέρει ποιος έχει 
το εννέα και ίσως κάνει λάθος 
και ξαναπαίξει το χρώμα, όταν 
πιάσει χέρι.

Μια κλασική προσπάθεια 
εξαπάτησης της άμυνας από τον 
εκτελεστή γίνεται με τον παρα-
κάτω συνδυασμό σε συμβόλαιο 
χωρίς ατού:

Η Δύση βγαίνει μικρό, ο Νό-
τος βάζει τον βαλέ από τον μορ 
και παίρνει τη λεβέ με τη ντάμα 
από το χέρι του, δίνοντας την 
εντύπωση ότι ξεκίνησε με ΑQ 
ξερά και το παίξιμο του βαλέ 
ήταν μια προσπάθεια να παρα-
σύρει την Ανατολή, αν έχει τον 
ρήγα, να τον βάλει. Αν η Δύση 

δεν προσέξει το σινιάλο της 
Ανατολής, το οποίο στην περί-
πτωση αυτή θα πρέπει να είναι 
σαφώς μέτρημα ή αν η Ανατο-
λή δεν δώσει το σωστό σινιάλο, 
όταν πιάσει χέρι η Δύση μπορεί 
να κάνει λάθος ξαναπαίζοντας 
το χρώμα.  Η ίδια ιδέα μπορεί 
να δοκιμαστεί από τον εκτελε-
στή, όταν του λείπουν ο άσσος 
και η ντάμα, με τον παρακάτω 
και παρόμοιους συνδυασμούς:

Η Δύση βγαίνει μικρό και ο 
Νότος βάζει τον βαλέ από τον 
μορ και το δέκα από το χέρι του, 
σαν να προσπάθησε να ψαρέψει 
τη ντάμα στην Ανατολή, έχοντας 
αρχικά K10 ξερά. Και στην περί-
πτωση αυτή το κλειδί για τη σω-
στή άμυνα είναι το μέτρημα που 
είναι υποχρεωμένη να δώσει η 
Ανατολή (γενικός κανόνας όταν 
δε μπορεί να καλύψει το ονέρ 
που έβαλε ο μορ).

Εδώ έχουμε μάλλον ένα 
απλό false card, που σκοπός 
του είναι να κερδίσει μόνο ένα 
τέμπο. Η Δύση βγαίνει το δύο, 
ο εκτελεστής βάζει το οκτώ από 
τον μορ και παίρνει το δέκα της 
Ανατολής με τον ρήγα, αποκρύ-
πτοντας τον βαλέ. Ίσως η Δύση 
θεωρήσει ότι ο βαλές είναι στην 
Ανατολή και παίξει μικρό στον 
δεύτερο γύρο. 

Όταν ακολουθεί στο χρώμα 
ο εκτελεστής, ενώ κερδίζει τη 
λεβέ η Ανατολή, συνήθως είναι 
σωστό να βάζει το μεσαίο από 
τρία ονέρ, γιατί συμβαίνει να εί-
ναι το φύλλο που γνωρίζει η 
Ανατολή ότι έχει.

Σε χρωματιστό συμβόλαιο 
η Δύση κάνει αντάμ το τρία . 
Η Ανατολή παίζει τον άσσο και 
ο Νότος πρέπει να πετάξει τον 
βαλέ, γιατί διαφορετικά η Ανα-
τολή θα καταλάβει ότι η Δύση 
έχει σόλο (πράγματι, από QJ3 
ή J103, η Δύση θα είχε βγει με-
γάλο ονέρ). Με το παίξιμο του 
βαλέ ο Νότος αφήνει ανοιχτό το 
ενδεχόμενο να έχει βγει η Δύση 
από Q103.

Κατά παρόμοια λογική στο 
διάγραμμα, όταν ο Νότος βά-
λει μικρό από τον μορ και η 
Ανατολή τη ντάμα, το μοναδι-
κό φύλλο που δημιουργεί κά-
ποιο πρόβλημα στην Ανατολή 
είναι το δέκα, γιατί αφήνει ανοι-
χτό το ενδεχόμενο η Δύση να 
βγήκε από J93. Αυτό το μοτίβο 
(να παίζει ο εκτελεστής όσο το 
δυνατό νωρίτερα το φύλλο που 
ο ένας ή και οι δύο αμυνόμενοι 
γνωρίζουν ότι έχει) είναι αρκε-
τά συνηθισμένο και υλοποιείται 
σε πολλούς και διαφορετικούς 
συνδυασμούς, όπως οι παρα-
κάτω:

Σε συμβόλαιο χωρίς ατού η 
Δύση κάνει αντάμ το εννέα και η 

false cards του εκτελεστή
συνέχεια

Του Γιώργου Κλείτσα

1043

AK9
Q765 J82

J92

K106
AQ543 87

K752

QJ10
3 A9864

K752

J109
3 AQ864

863

A104
95 KQJ72

Q98

KJ3
A542 1076

J102

AQ9
K8764 53

Ανατολή βάζει τον βαλέ. Ο Νό-
τος, αν αποφασίσει ότι πρέπει 
να αφήσει έξω, πρέπει να παί-
ξει το δέκα, το φύλλο που και 
οι δύο αντίπαλοι γνωρίζουν ότι 
έχει (η Ανατολή από την αντάμ 
και η Δύση από το γεγονός ότι 
η Ανατολή έπαιξε τον βαλέ, αρ-
νούμενη το δέκα). Αν στο δεύ-
τερο γύρο του χρώματος πάρει 
τον άσσο, οι αντίπαλοι δε θα ξέ-
ρουν αν έχει και τρίτο φύλλο.

Σε χρωματιστό συμβόλαιο 
στην αντάμ του οκτώ ο εκτελε-
στής παίζει τον βαλέ από τον 
μορ, η Ανατολή τη ντάμα και ο 
εκτελεστής πρέπει να πετάξει το 
εννέα, το γνωστό της φύλλο - 
αλλιώς η Ανατολή θα ξέρει ότι 
ο άσσος περνάει. 

Ας δούμε και μία ολόκληρη 
διανομή:

Η Ανατολή άνοιξε την αγορά 
με μία πίκα και ο Νότος κατέλη-
ξε να εκτελεί τέσσερις κούπες. 
Αντάμ το επτά πίκα, στο οποίο η 
Ανατολή έβαλε τον άσσο. Ο Νό-
τος ξέρει από την αγορά ότι το 
επτά πίκα είναι σόλο, η Ανατολή 
όμως δε μπορεί να είναι βέβαιη 
και γι' αυτό ο Νότος θα πρέπει 
να πετάξει τον ρήγα, αφήνοντας 
ανοιχτό το ενδεχόμενο να βγή-
κε η Δύση από δίφυλλο. Αν η 
Ανατολή δε γυρίσει πίκα, την 
οποία κόβει η Δύση, αλλά (φο-
βούμενη ότι θα δώσει λεβέ στις 
πίκες και πιθανό ντισκάρτο στον 
εκτελεστή) τον ρήγα σπαθί, ο 
Νότος θα ξελιμάρει τη χανόμε-
νη πίκα του στα καρά του μορ 
και θα βγάλει το συμβόλαιο.

Η  Δύση βγαίνει στο χρώ-
μα της παρεμβολής της Ανατο-
λής αλλά στην περίπτωση του 
διαγράμματος είναι μάταιη προ-
σπάθεια για τον Νότο να πετάξει 
τον ρήγα στον άσσο της Ανατο-
λής, αφού το δύο δε μπορεί να 
είναι από δίφυλλο.

Η Δύση έχει ανοίξει με μπα-
ράζ στην κλίμακα τρία στο χρώ-
μα και κάνει αντάμ τον άσσο, 
στον οποίο η Ανατολή παίζει 
το επτά. Αν ο Νότος δεν πετά-
ξει τον ρήγα, θα είναι αδιάφορο 
για τη Δύση ποιος τον έχει και 
θα συνεχίσει με ασφάλεια στο 
χρώμα. Αν, αντίθετα, ο Νότος 
πετάξει τον ρήγα, ίσως η Δύση 
φοβηθεί να συνεχίσει στο χρώ-
μα, γιατί αν όντως είναι ξερός, 
πιθανόν ο Νότος να ωφεληθεί 
από το ντισκάρτο.

Ο μόνος τρόπος να προσπα-
θήσουμε να πείσουμε την Ανα-
τολή να μη γυρίσει το χρώμα, 
είναι να πετάξουμε στον άσσο 
τον βαλέ, το φύλλο που της εί-
ναι γνωστό (από την αντάμ) ότι 
έχουμε. Ίσως η Ανατολή υποθέ-
σει ότι η Δύση βγήκε από 109 
ή ακόμη και από K109 και ψά-
ξει αλλού για γρήγορες μπάζες.

KJ54

92
8 AQ10763

Q1065

K4
2 AJ9873

J64

K2
AQ109853 7

8653

KJ9
10 AQ742

#  J6543
$ K76
^ AK
& 432

#  K2
$ AQJ1098
^ 2
& A1098

#  7
$ 432
^ Q98543
& 765

#  AQ1098
$ 5
^ J1076
& KQJ

Β
Δ    Α

Ν
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Καλλιτεχνικό
              μπριτζ

Εκτέλεση ή Άμυνα;

Οι Βορράς - Νότος κατέληξαν 
στο μικρό σλεμ, 6# με εκτελεστή 
τον Νότο.

Εσείς τι θα διαλέγατε να παί-
ξετε, εκτελεστής ή αμυνόμενος. 
Με άλλα λόγια βγαίνει ή όχι το 
συμβόλαιο με την καλύτερη δυ-
νατή εκτέλεση, αντάμ και άμυνα; 
Προφανώς πρέπει να αιτιολογή-
στε την απάντησή σας. 

ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

Όλοι πρώτη. Ζεύγη

Ας αφήσουμε τη …διαστημι-
κή 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 πια 
είναι αυτή;

Η λύσεις:
Στο ερώτημα 1. Παίρνου-

με τα ατού των αντιπάλων σε 2 
γύρους και χρησιμοποιώντας τα 
ανεβάσματά μας στα μαζέρ κό-
βουμε 2 κούπες στον μορ ενώ 
έχουμε τραβήξει και #ΑΚ. Έτσι 
φθάνουμε στην εξής θέση:

Τώρα τραβάμε τα 2 υπόλοι-
πα ατού (σπαθιά) του μορ. Ας 
πούμε ότι στο πρώτο ατού και οι 
δυο αντίπαλοι ξοφλήσουν πίκα. 
Εμείς ξοφλάμε από το χέρι μας 
ένα καρό. Στο τελευταίο ατού η 
Ανατολή ξοφλάει υποχρεωτικά 
καρό γιατί πρέπει να κρατάει τον 
$J (αλλιώς το $8 του χεριού μας 
θα γίνει καλό). Εμείς διώχνου-
με το άχρηστο πλέον $8 από το 
χέρι μας και είναι η σειρά της Δύ-
σης να σκουιζαριστεί. Αν διώξει 
πίκα, το #5 του χεριού μας θα 
γίνει καλό, αν διώξει καρό, τα 
καρά πέφτουν.

Εάν η Ανατολή αποφασίσει 

να κρατήσει μέχρι τέλους το #10 
(για να μπορέσει ο σύντροφος 
της να διώξει τις πίκες του) τότε 
θα πρέπει να ξοφλήσει 2 καρά. 
Στην περίπτωση αυτή τραβά-
με τον ^Α και εμπασάρουμε τη 
Ντάμα της Δύσης. 

Στο ερώτημα 2. Οποιαδήποτε 
αντάμ εκτός από καρό δεν αλλά-
ζει ούτε επηρεάζει τον παραπά-
νω τρόπο εκτέλεσης. 

Αντάμ μικρό καρό χαρίζει 
άμεσα τη 13η λεβέ αφού θα βά-
λουμε μικρό από τον μορ και η 
Ανατολή είναι υποχρεωμένη να 
φορτσάρει. Αντάμ της Ντάμας 
καρό μας επιτρέπει να σκουιζά-
ρουμε την Ανατολή σε κούπες 
(αφού κόψουμε 2 κούπες στον 
μορ ως άνω) και καρά. 

Η μόνη αντάμ που ρίχνει το 
συμβόλαιο είναι το ^9 (!) γιατί 
μας καταστρέφει τις επικοινωνίες 
του διπλού σκουίζ. 

Σωστές απαντήσεις στο πολύ δύ-
σκολο αυτό πρόβλημα έστειλαν οι :

Ι. Δριδάκης (ΡΟΜ) και 
Δ. Καμενόπουλος (ΑΟΜ),
K. Mπαρμπαρούσης (AOM).

#  J
$ Q
^ K1064
& QJ109876

#  AK5
$ A854
^ A85
& A54

#  Q98642
$ K106
^ Q92
& K

#  1073
$ J9732
^ J73
& 32

Β
Δ    Α

Ν

#  
$ 
^ K106
& 109

#  5
$ 8
^ A85
& -

#  Q9
$ -
^ Q92
& -

#  10
$ J
^ J73
& -

Β
Δ    Α

Ν

#  QJ10
$ K98
^ Q1098
& AK3

#  AK98765
$ Q7
^ -
& 9876

#  -
$ 65432
^ 432
& QJ1054

#  432
$ AJ10
^ AKJ765
& 2

Β
Δ    Α

Ν

Λ.Ζ. 

Δ B  A N
    1&
1# 5& πάσο 7&!!
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Ξεκινάμε με μια καταμέτρηση 
των λεβέ. Από «κεφάλια» έχουμε 
εκτός από ατού: 2 λεβέ από καρά, 
3 από σπαθιά και 1 από πίκα, σύ-
νολο 6. Ας εξετάσουμε τα ατού:

α) Αν τα ατού σπάσουν 4-1, 
ένα πλάνο είναι να κόψουμε ένα 
καρό στο χέρι αμέσως με το μι-
κρό ατού μας, να μαζέψουμε όλα 
τα ατού σε 4 γύρους, χρησιμοποι-
ώντας και τον ♥J του μορ, και να 
ελπίζουμε να σπάνε τα σπαθιά 
3-3. Έτσι θα κάνουμε 2 καρά, 4 
σπαθί, 1 πίκα, 4 ατού και την τσά-
κα καρό, σύνολο 12.

β) Αν τα ατού σπάσουν 3-2, 
μήπως έχουμε κάποια έξτρα δυ-
νατότητα; Μα φυσικά! Μπορού-
με να κάνουμε «αντιστροφή του 
μορ»! Δηλαδή, να μην κόψου-
με μόνο 1 αλλά 2 καρά στο χέρι 
μας και να τραβήξουμε τα ατού 
χρησιμοποιώντας όχι μόνο τον 
♥J αλλά και το πολύτιμο ♥10 του 
μορ! Προσοχή όμως στις επικοι-
νωνίες μας! Η σειρά εκτέλεσης εί-
ναι η εξής:

1) Κερδίζουμε την αντάμ στο 
χέρι μας με τον ♣Κ, κρατώντας 

τον ♣Α ως πολύτιμο κατέβασμα 
για αργότερα.

2) Τραβάμε τον ♥Α.
3) Τραβάμε τον ♦Κ.
4) Παίζουμε καρό στον ♦Α.
5) Τσακάμε ένα καρό, προσο-

χή, με τον ♥Κ!
6) Κατεβαίνουμε στον ♣Α.
7) Τσακάμε το τελευταίο 

καρό, προσοχή, με την ♥Q!
8) Παίζουμε το τελευταίο μας 

ατού, το 7, στον ♥J.
9) Τραβάμε το ♥10, μαζεύο-

ντας όλα τα ατού των αντιπάλων.
10-12) Η ♣Q, ο ♠Α και το τε-

λευταίο ατού του μορ είναι οι 3 
τελευταίες μας λεβέ.

Το πλάνο αυτό έχει 2 επιπλέον 
λόγους να είναι πολύ καλό: α) Αν 
τα ατού είναι 3-2 και τα σπαθιά 
3-3 μας δίνει 13 λεβέ και σίγουρο 
τοπ, και β) Ακόμη κι αν τα ατού 
σπάσουν 4-1, μπορεί μεν τσακώ-
ντας με τον ♥Κ και την ♥Q να με-
τράρουμε μπάζα από ατού στους 
αντιπάλους την οποία δεν είχαν, 
εξακολουθούμε όμως να έχουμε 
την ελπίδα να σπάσουν τα σπαθιά 
3-3. Στην περίπτωση αυτή, όταν 
στην 11η λεβέ παίξουμε το 4ο 
σπαθί του χεριού μας πετάμε την 

χανόμενη πίκα του μορ και είτε 
κόψει είτε όχι ο αμυνόμενος με τα 
4 ατού έχουμε πάλι 12 λεβέ! Στην 
πράξη τα 4 χέρια ήταν ως εξής:

#  108
$ J1062
^ A762
& A72

#  A92
$ AKQ7
^ K9
& KQ43

#  K73
$ 843
^ QJ53
& 1098

#  QJ654
$ 95
^ 1084
& J65

Β
Δ    Α

Ν

#  108
$ J1062
^ A762
& A72

#  A92
$ AKQ7
^ K9
& KQ43

Β
Δ    Α

Ν

Παίζοντας ζεύγη, στο πρόσφατο “Ρόδος Cup 2013” του Ομίλου μου, βρέθηκα 
να εκτελώ 6$  με αντάμ το &10, με τα εξής φύλλα:

Διανομές 
από πρόσφατους αγώνες

του Δημήτρη Δανελλάκη
OAM Pόδου

Για την ιστορία, η αγορά ήταν:

Εγώ
2XA (Φυσικό, 20-22)                                      
3^ (τουλάχιστον ένα 
4-φυλλο μαζέρ)
4$ (έχω και εγώ κούπες)
5& (0 ή 3 keycards)     
Πάσο

Ο Σύντροφος
3& (Puppet Stayman)
3# (έχω 4-φυλλη κούπα)
4ΧΑ (Roman Key Card 
Blackwood)
6$

7ο Διεθνές Φεστιβάλ Μπριτζ  «Βαλκανικής Φιλίας»
26 - 29 Απριλίου  2013 

Κ Τ Ι Ρ Ι Ο  Λ Ε Σ Χ Η Σ  Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ  

Λεωφόρος Νίκης 63, Θεσσαλονίκη - Τηλέφωνο: 2310 - 270.557

Πρόγραμμα Αγώνων 

Παρασκευή 26 Απριλίου 2013 Ζεύγη 1η ημ.  19:00

Σάββατο  27 Απριλίου 2013 Ζεύγη 2η ημ.    19:00

 Κυριακή 28 Απριλίου 2013 Ζεύγη 3η ημ. 11:00

Κυριακή 28 Απριλίου 2013 Ομάδες 1η ημ. 20:00

Δευτέρα    29 Απριλίου 2013 Ομάδες 2η ημ.  11:00

Δευτέρα  29 Απριλίου 2013 Τελετή απονομής επάθλων 15:00

Οι αγώνες θα γίνουν σε μια κατηγορία, αλλά οι Βαθμοί Νίκης θα υπολογισθούν για τις 
κατηγορίες 1‐9 & 1‐6  με ανεξάρτητη κατάταξη, αρκεί να συμμετέχουν έξι (6) ζεύγη ή 
τρεις (3) ομάδες σε κάθε κατηγορία.
Τα δικαιώματα συμμετοχής ορίζονται: Για τους αγώνες ζευγών σε 60€/αθλητή και για 
τις ομάδες σε 100€/ομάδα. Νέοι, άνεργοι και στρατευμένοι έχουν έκπτωση 50%.
Οι αγώνες ανήκουν στην 2η Βαθμίδα και θα διεξαχθούν σύμφωνα με τον ΔΚΑΜ/07 
και τους πάγιους κανονισμούς της ΕΟΜ. Θα αποδοθούν οι αναλογούντες βαθμοί νίκης 
(Μαύρα‐Χρυσά‐Placing).
Διαιτητής του αγώνα θα είναι ο Δ ι ε θ ν ή ς  διαιτητής της ΕΟΜ Δημ. Μπάλλας. 
Η Επιτροπή εφέσεων θα ορισθεί πριν από την έναρξη του αγώνα.
Καθ’ όλη τη διάρκεια των αγώνων θα προσφέρονται καφές και cookies.
Χρηματικά Έπαθλα  50% των καθαρών εισπράξεων για τα Ζεύγη και τις Ομάδες σε πλή-
θος νικητών για όλες τις κατηγορίες.
Κύπελλα σε πλήθος νικητών.
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H διανομή,  μοιρασμένη με 
το χέρι, έδειχνε απλή, σχεδόν 
συνηθισμένη. Με όλους στην 
πρώτη και με τον Βορρά να έχει 
μοιράσει, τα φύλλα είχαν ως 
εξής:

Σε όλα τα τραπέζια το ξεκί-
νημα των αγορών ήταν το ίδιο 
μέχρι:

Η συνέχεια ήταν διαφορετι-
κή σε κάθε τραπέζι και το τελικό 
σκορ κάθε φορά υπέρ της Ανα-
τολής – Δύσης.

Μόνη εξαίρεση ένας πεπει-
ραμένος παίκτης στον Νότο που 
δήλωσε 3ΧΑ και πραγματοποί-
ησε το συμβόλαιό του μετά από 
αντάμ σπαθί, έναντι οποιασδή-
ποτε άμυνας στη συνέχεια!

Απλούστατο, αν το αναλύ-
σεις σκεπτόμενος τις αγορές.

Έπιασε στο χέρι την αντάμ με 
τον &J και έπαιξε το #4 προς το 
#10 του μορ, κόβοντας τις επι-

κοινωνίες στην άμυνα. Η Δύση 
πήρε τη λεβέ με τον #J αλλά 
αντιμετώπισε άμεσα το εξής δί-
λημμα: είτε να παραχωρήσει μια 
λεβέ από πίκα στον εκτελεστή, 
αν παίξει και τον Άσο, είτε να 
συνεχίζει σε κάποιο άλλο χρώ-
μα οπότε ο εκτελεστής, ανενό-
χλητος, μετράρει λεβέ στα καρά 
δίνοντας ακίνδυνα 3 φορές χέρι 
στην Ανατολή! Εναλλακτικά, ο 
εκτελεστής θα μπορούσε να ξε-
κινήσει με καρό, αφήνοντας το 
^9 να τρέξει προς την Ανατολή 
αλλά αν αυτή δεν γυρίσει πίκα 
θα πρέπει οπωσδήποτε να την 
παίξει ο ίδιος έγκαιρα.  

Τόσο απλό μα και τόσο....
δυσεύρετο!

του Δημήτρη Nαθαναήλ

# 102
$ KJ9
^ KJ54
& KQ102

#  K84
$ AQ108
^ 98
& AJ43

#  AQJ9765
$ 2
^ 32
& 987

#  3
$ 76543
^ AQ1076
& 65

Β
Δ    Α

Ν

Δ B  A N
 1& πάσο 1$
3# πάσο πάσο ;;;

Kόβοντας τις 
επικοινωνίες
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Πρόβλημα 1ο  ***
Όλοι στην πρώτη. Ομάδες. Μοίρασε ο N  

Αντάμ: #8

Κτυπήσατε σε θησαυρό όταν ο συμπαίκτης 
σας κέρδισε την έξοδο του #8 με τον #Κ, ενώ  
ο εκτελεστής έβαλε τον #J.  Η Ανατολή τώρα 
γύρισε τον ^J ενώ ο εκτελεστής έπαιξε το ^10.

Βρίσκεστε, από τη θέση της Δύσης, σε δίλημ-
μα. Να συνεχίσετε με καρό ή πίκα; Τι πρέπει να 
παίξετε;

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

Αντάμ: #3

Η Δύση έκανε έξοδο το #3 που η Ανατολή 
κέρδισε με το #10. Πώς πρέπει να συνεχίσει την 
άμυνα η Ανατολή;

#  Q7432
$ 872
^ K65
& K4

#  86
$ 103
^ AQ98432
& J8

Β
Δ    Α

Ν

#  Q74
$ Q84
^ AJ3
& KJ103

#  AJ10
$ 92
^ K1062
& A952

Β
Δ    Α

Ν

N Δ B A
1$ 3^ 3$ πάσο

4$ όλοι 
πάσο

N Δ B A
1$ πάσο 2XA πάσο

3$ πάσο 4$ όλοι 
πάσο
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Προβλήματα Άμυνας

Precision - το χέρι 
της Χρονιάς

Ήταν το μεγάλο Θερινό 
Τουρνουά Ζευγών της ΕΛΠΑ, 
στην Αθηναϊκή Λέσχη, που δι-
οργάνωνε τότε ο αείμνηστος 
Κώστας Κυριακός κάθε χρό-
νο. Ήταν η 3η διοργάνωση, το 
1975.

Έπαιζα με τη σύζυγό μου 
Ντία Ασμενιάδου. Το σύστημά 
μας, Precision.

Στην παρακάτω διανομή, 
ήμουν Βορράς και κρατούσα:

♠ 6 5 4 3     $ K Q 10 9 4     
^ Q     & A 4 2
Η αγορά ήταν η εξής, με 

τους Ανατολή-Δύση να πασά-
ρουν συνεχώς.

Οι δηλώσεις μας ήταν πολύ 
σαφείς στο Precision
(1) 1& 16+ πόντοι, οποιαδήπο-
τε κατανομή, ασχέτως σπαθιών.
(2) 1$ 8+ πόντοι, θετική απά-
ντηση, 5φ+ $, φόρσινγκ μανς.
(3) 1♠  5φ+ χρώμα.
(4) 2♠  4φ+ φιτ ή 3φ+ ονέρ.
(5) 3& Πρόταση σλεμ, 2ο χρώ-
μα ή Cue-Bid.
(6) 4& Cue-Bid, &A, προφανώς 
χωρίς ^Α ή $Α.
(7) 6♠ Μοιάζει καλό το σλεμ.

Η Δύση, που είχε την έξοδο, 
ήταν ο τότε Πρόεδρος της ΕΟΜ 
Ευάγγελος Γλυκής. Το χέρι του 

ήταν:  ♠ -  $ 7 5 4 2     ^ Α 8 7 5 
4 3     & Q 10 9.

Τράβηξε τον ̂ Α και είδε από 
το μορ τη σόλο Ντάμα, η Ανατο-
λή έδωσε τον Βαλέ και ο εκτε-
λεστής τον Ρήγα, προφανώς και 
αυτός  σόλο. Τι να παίξει τώρα;

Πίκα δεν έχει, σπαθί φοβά-
ται ότι θα δώσει τσάμπα εμπά-
σα, καρό θα είναι «ορ ταμπλό» 
για να ξεσκαρτάρει το σπαθί του 
ο μορ, οι κούπες του μορ δεν 
του αρέσουν καθόλου. Αλλά 
ο ^J του συντρόφου ζητά επι-
τακτικά κούπα, άλλωστε είναι 
και η μόνη διέξοδος. Παίζει λοι-
πόν το $2, ο μορ βάζει το $9, η 
Ανατολή το $J, αλλά ο Εκτελε-
στής κόβει με το ♠8,

Καιρός είναι να σας δείξω 
όλη τη διανομή.

Η εκτέλεση πια ήταν σχετικά 
εύκολη. Η Ντία κατάλαβε ότι η 
Ανατολή θα είχε τον $Α και δεν 
έβαλε τη $Q, αλλά το $9. Έκο-
ψε με το ♠8, για να φυλάξει το 
πολύτιμο ♠2, ώστε να έχει κα-
τέβασμα στο μορ. Τράβηξε τα 
ατού με ♠ΑΚ, κατέβηκε στο μορ 
με τον &Α και έκανε «ράφινγκ» 
εμπάσα τον $Α. Πήγε ξανά στο 

μορ με το 2♠ για το ♠3 και ξε-
σκάρταρε δύο & στις μαιτρ κού-
πες, αφήνοντας την εμπάσα & 
για τελευταία περίπτωση. Όταν 
οι κούπες βρέθηκαν 4-4, έδιωξε 
και τον &J και το σλεμ πραγμα-
τοποιήθηκε, δίνοντάς μας ένα 
καλό σκορ, γιατί οι περισσότε-
ροι δεν το αγόρασαν, αλλά και 
αρκετοί από αυτούς που το πή-
γαν το έβαλαν μέσα. 

Βγήκαμε τρίτοι στη γενι-
κή κατάταξη, μετά από ένα χο-
ντρό λάθος που έκανα εγώ στην 
άμυνα, ακριβώς στην τελευταία 
διανομή, παίζοντας απέναντι 
στους διεθνείς Γοργία-Κυριαζή 
και αυτό μας στέρησε την πρώ-
τη θέση. Μετά, συνεχώς αυτό 
κουβεντιάζαμε και δεν δώσαμε 
ιδιαίτερη σημασία στο σλεμ.

Μετά από λίγο καιρό, έλα-
βα μια επιστολή από τον Κώστα 
Κυριακό, που είχε και ένα από-
κομμα από μια σελίδα του περι-
οδικού «Εικόνες», όπου ο Κώ-
στας είχε μια στήλη για Μπριτζ, 
με παράπονα γιατί δεν την είδα 
και δεν του απάντησα. Εκεί πε-
ριέγραφε με εγκώμια την αγο-
ρά μας του Precision (όπως του 
την είχε αναφέρει ο Γλυκής), το 
αξιοπερίεργο και σπάνιο που η 
Ανατολή κλείστηκε στη 2η λεβέ 
και που ό,τι κι αν έπαιζε χάριζε 
το σλεμ. Το ωραίο παίξιμο του 
$9 και την τσάκα με το ♠8 αντί 
με το ♠2. Τον πήρα τηλέφωνο 
να τον ευχαριστήσω και να δι-
καιολογηθώ που δεν το είχα 
δει.

Μετά από κάποιους μή-
νες μου τηλεφώνησε ο Γλυκής 
και μου ανάγγειλε, ότι έστειλε 

Από το παρελθόν 
                   και το παρόν

του Νίκου Ασμενιάδη

Νότος  Βορράς
1♣ (1)  1♥ (2)
1♠ (3)  2♠ (4)
3♣ (5)  4♣ (6)
6♠ (7)  Πάσο

B (Nίκος)
#  6543
$ KQ1093
^ Q
& A42

N (Nτία)
#  AKQJ872
$ -
^ K
& KJ863

Δ (Γλυκής)
#  -
$ 7542
^ A87532
& Q109

       A
#  109
$ AJ86
^ J10964
& 75

Β
Δ    Α

Ν



     

  Eξασκηθείτε 
  στην εκτέλεση

για νέους παίκτες
ΛYΣEIΣ ΠPOBΛHMATΩN AΠO ΣEΛ. 19

Τι πήγε στραβά;
Ο εκτελεστής θα έπρεπε 
να παρατηρήσει ότι δεν 
είχε τόσα ατού, όσα θα 
ήθελε, για να κόψει τις 
χανόμενες κούπες του. 
Έτσι θα έπρεπε να βρει 
έναν διαφορετικό τρόπο 
εκτέλεσης, όπως για πα-
ράδειγμα, να παίξει πρώ-
τα τα καρό.

Τι θα έπρεπε να είχε κάνει ο εκτελεστής;
Θα έπρεπε να κερδίσει το ατού στο χέρι του και να παί-
ξει κατευθείαν την ^Q, την οποία η Δύση θα κερδίσει 
τη δεύτερη φορά που θα παιχτεί καρό. Γυρίζει κούπα, 
την οποία και κερδίζει με τον $Α, παίζει ατού στον μορ 
και ξεσκαρτάρει τις  κούπες του στα καλά καρό. Η Δύση 
μπορεί να κόψει με το καλό της το ατού όποτε θέλει, 
αλλά δεν έχει άλλες λεβέ να κερδίσει. Έτσι ο Νότος θα 
χάσει μόνο ένα ατού και τους δύο Άσους στα μινέρ.

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ:

Λεβέ 1η : Κερδίστε τον #K.

Λεβέ 2η : Παίξτε την ^Q, που μάλ-
λον δε θα πάρει η Δύση.

Λεβέ 3η : Παίξτε και άλλο καρό για 
τον ^A της Δύσης.

Λεβέ 4η : Στο γύρισμα κούπα πάρτε 
με τον $A.

Λεβέ 5η : Παίξτε ένα Ατού στον #A 
του μορ.

Λεβέ 6η  - 7η : Εισπράξτε τον ^K και 
τον ^J ξεσκαρτάροντας κούπες. Η 
Δύση θα κόψει το τέταρτο καρό.

Λεβέ 8η – 9η : Η Δ παίζει ένα σπαθί 
στον &A της Ανατολής και το δεύτε-
ρο σπαθί το κερδίζετε στον μορ.

Λεβέ 10η–13η : Ξεσκαρτάρετε στο τε-
λευταίο καρό την κούπα και το χέρι 
σας έχει μείνει μόνο με ατού. Έτσι κά-
νετε δέκα λεβέ.

#  A65
$ 8
^ KJ1054
& KQ53

#  K7432
$ A762
^ Q3
& 76

#  J109
$ KJ105
^ A96
& J842

#  Q8
$ Q943
^  8742
& A109

Β
Δ    Α

Ν

Όταν έχετε σόλο στον μορ, μαζί με λίγα 
ατού, δε σημαίνει απαραιτήτως ότι το 
σωστό παίξιμο είναι να κόβετε στον 
μορ.
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Προβλήματα
 Άμυνας

#  Q7432
$ 872
^ K65
& K4

#  J10
$ AKQ95
^ 10
& AQ953

#  86
$ 103
^ AQ98432
& J8

#  AK95
$ J64
^  J7
& 10762

Β
Δ    Α

Ν

#  Q74
$ Q84
^ AJ3
& KJ103

#  85
$ AKJ1076
^ Q7
& Q84

#  K9632
$ 53
^ 9854
& 76

#  AJ10
$ 92
^  K1062
& A952

Β
Δ    Α

Ν

Πρόβλημα 1ο  ***
Όλοι στην πρώτη. 
Ομάδες. Μοίρασε ο Β
Αντάμ:#8  

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

Αντάμ:
#3

N Δ B A
1$ 3^ 3$ πάσο

4$ όλοι 
πάσο

Ο συμπαίκτης σας δεν μπορεί να έχει σόλο 
καρό. Γιατί; Αν είχε σόλο καρό, θα έπρεπε να 
κερδίσει την πρώτη λεβέ με τον #Α διευκο-
λύνοντάς σας να γυρίσετε καρό. 
Ένας βασικός κανόνας στη άμυνα είναι να βο-
ηθάμε τον συμπαίκτη να παίξει σωστά όταν 
είμαστε σίγουροι για τον τρόπο της άμυνας. 
Αφού η Ανατολή κέρδισε με τον #Κ δεν έχει 
σόλο καρό. Γυρίστε λοιπόν πίκα. Με την τρίτη 
πίκα που θα παίξει η Ανατολή θα προμοτάρει 
τον Βαλέ της ατού σε μπάζα.
Σημείωση: Αν ο συμπαίκτης σας παίξει αμέ-
σως #ΑΚ και τρίτη πίκα, ο εκτελεστής θα διώ-
ξει καρό και θα πετύχει το συμβόλαιό του.
Να έχετε εμπιστοσύνη στον συμπαίκτη σας.

Αν η Ανατολή συνεχίσει εισπράττοντας τον #Α και μετά παίξει το 
#J, ο Νότος θα πετύχει το συμβόλαιο, αφού θα κόψει την τρίτη 
πίκα και όταν δώσει τον &Α θα μπορέσει να διώξει το χανόμενο 
καρό του στο τέταρτο σπαθί. 
Το σωστό παίξιμο είναι να γυρίσει το #J αναγκάζοντας τη Δύση 
να πάρει χέρι. Τώρα η Δύση, που ξέρει ότι η τρίτη πίκα  δεν περ-
νάει, πρέπει να ερμηνεύσει σωστά ποιο γύρισμα περιμένει ο συ-
μπαίκτης της. Αν γυρίσει καρό, η άμυνα θα πάρει ένα καρό, ένα 
σπαθί και δύο πίκες.

N Δ B A
1$ πάσο 2XA πάσο

3$ πάσο 4$ όλοι 
πάσο

Λύσεις από σελ.  24
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τη διανομή στην Αμερική, στο 
Precision Club, που έκανε κάθε 
χρόνο διαγωνισμό για το καλύ-
τερο χέρι της χρονιάς σε αγο-
ρά και εκτέλεση με το σύστημα 
Precision. Το χέρι μας ανακηρύ-
χτηκε «The Hand of the Year», 
κερδίσαμε έναν χρόνο συνδρο-
μή δωρεάν στο Περιοδικό του 
Club και ο ίδιος (που το έστειλε) 
πήρε μια εξάμηνη συνδρομή. 

Μια ενδιαφέρουσα 
διανομή

ΛΑΜΘ  Δευτέρα, 
11 Μαρτίου 2013. 
Μοιράζει ο Νότος.  
Όλοι στη Δεύτερη.

Αντάμ το #10.
Συμβόλαιο: 5$ κοντρέ.
Ο εκτελεστής κέρδισε με 

τον #Α. Δεν έπαιξε το συμβό-
λαιό του καλά και τελικά μπήκε 
τρεις μέσα. Γράψαμε +800 στην 
Α-Δ. Είδαμε όμως με έκπληξη 
κάποιο γραμμένο σκορ 5$ κο-
ντρέ +850 για Β-Ν. Λάθος άμυ-
να, σκεφτήκαμε.

Αργότερα όμως, αναλύο-
ντας τη διανομή, διαπιστώσαμε 
ότι δεν ήταν κακή άμυνα αλλά 
τέλεια εκτέλεση.

Ο εκτελεστής πρέπει να δει 
αμέσως, ότι έχει μόνο 4 μπά-
ζες έξω από τα ατού. Χρειάζε-
ται επομένως 7 μπάζες από τα 
ατού και ο μοναδικός τρόπος να 
το πετύχει είναι με τσάκες. 

Κερδίζει τον #Α. Τραβά τον 
$Α του μορ, για να πάρει το 
μοναδικό ατού της Ανατολής, 
ώστε να μη κινδυνεύει από σιρ-
κουπάρισμα.  Δυο μπάζες.

Πρέπει τώρα να αρχίσει τις 
τσάκες από τα σπαθιά και όχι 
από τα καρά. Παίζει τον &Α του 
μορ και κόβει ένα σπαθί στο 
χέρι. 4 μπάζες.

Εισπράττει τα ^ΑΚ και κόβει 
ένα 3ο καρό στο μορ. 7 μπάζες. 

Κόβει το 3ο σπαθί στο χέρι 
και το 4ο καρό του στο μορ. 9 
μπάζες.

Κόβει το 4ο σπαθί στο χέρι 
και το 5ο καρό του στο μορ. Σύ-
νολο 11 μπάζες.

Το κοντράτο βγήκε. Στο χέρι 
πια έχει 1 ατού και μια πίκα. Η 
Δύση έχει μείνει με $KQ. 

Αν αρχίσει τις τσάκες από 
τα καρά, δεν θα προλάβει να 
τσακίσει και το 4ο σπαθί, για-
τί δεν θα έχει κατέβασμα στο 
μορ, εκτός αν έχει αφήσει τον 
Άσο ατού για το τέλος. Το σω-
στό παίξιμο όμως είναι, όπως εί-
παμε, να πάρει τον $Α αμέσως, 
ώστε να μη κινδυνεύει στις τσά-
κες καρό από κάποιο ονέρ της 
Ανατολής και να κάνει την 1η 
τσάκα στα σπαθιά. Ακόμη και 
αν τραβήξει πρώτα τα ^ΑΚ, 
πρέπει τώρα να παίξει σπαθί και 
όχι καρό. 

Οι 4# φυσικά μπαίνανε 3 
μέσα κοντρέ, με την τσάκα σπα-
θί, –800.

#  875
$ A987
^ 2
& AJ982

#  A2
$ J6542
^ AK765
& 5

#  10
$ KQ10
^ QJ943
& Q1064

#  KQJ9643
$ 3
^ 108
& K73

Β
Δ    Α

Ν

διεθνή
νέα

3  Το 6ο Πανευρωπαϊκό ανοικτό πρωτά-
θλημα πρόκειται να διεξαχθεί στην Οστάν-
δη του Βελγίου από 15 έως 29 Ιουνίου 
2013. Στα πλαίσιά του πρόκειται να διε-
ξαχθούν αγώνες ζευγών όπεν, γυναικών, 
βετεράνων και μικτών καθώς και αγώ-
νες ομάδων στις ίδιες κατηγορίες. Η συμ-
μετοχή είναι ελεύθερη και transnational, 
δηλαδή κάθε ζεύγος ή ομάδα μπορεί να 
αποτελείται από παίκτες διαφορετικών 
εθνικοτήτων.

3  Το 24ο Ευρωπαϊκό πρωτάθλη-
μα ομάδων Νέων θα διεξαχθεί στο  
Wroclaw της Πολωνίας από 11 έως 20 
Ιουλίου 2013. Το πρωτάθλημα αποτε-
λείται από 3 ξεχωριστούς αγώνες: Νέων 
έως 25 ετών, Νέων έως 20 ετών και Νε-
ανίδων έως 25 ετών. Όλοι οι αγώνες θα 
γίνουν με σύστημα round robin.

3 Ο Jose Damiani που υπη-
ρέτησε επί πολλά χρόνια το 
διεθνές Μπριτζ ως πρόεδρος 
της Ευρωπαϊκής και μετέπει-
τα της Παγκόσμιας Ομοσπον-
δίας  εκλέχτηκε παμψηφεί ως 
επίτιμος πρόεδρος της Παγκό-
σμιας Ομοσπονδίας του Μπριτζ 
(WBF). 

Το ξενοδοχείο που θα διεξαχθεί 
το 6ο Πανευρωπαϊκό ανοικτό πρωτάθλημα
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διάγραμμα 2

Το πάνελ του διαγωνι-
σμού αγορών 1-6 απαρ-
τίζεται πάντα από δάσκα-
λους και η βαθμολογία 
βγαίνει με βάση τις δικές 
τους απαντήσεις και σχό-
λια. Στη συνέχεια θα βαθ-
μολογούνται οι αναγνώ-
στες και θα δημοσιεύο-
νται τα ονόματα των πρώ-
των από αυτούς. Καλό θα 
είναι, αλλά όχι απαραί-
τητο, να στέλνει και κάθε 
αναγνώστης τα σχόλιά 
του ώστε να δημοσιεύο-
νται τα πλέον ενδιαφέρο-
ντα από αυτά.
Αν έχει κάποιος μαθητής 
ή παίκτης κατηγορίας 1-6 
κάποια διανομή η οποία 
τον προβλημάτισε στην 
αγορά θα χαρούμε πολύ 
να μας τη στείλει για να 
τη βάλουμε στο διαγωνι-
σμό.
Τον παρόντα διαγωνι-
σμό σχολιάζουν τέσσε-
ρις δάσκαλοι, η Μαριάν-
να Κορώνη, ο Σταύρος 
Μπομπολάκης, ο Κώ-
στας Μπόζεμπεργκ και ο 
Δημήτρης Τζοτζολάκης. 
Τους ευχαριστώ όλους 
για τη βοήθεια.

2&=10, πάσο=7

2&:  Ακόμα κι αν δεν είχα-
με την Ντάμα κούπα και τον Βαλέ 
καρό, δηλαδή μηδέν πόντους, πάλι 
την ίδια αγορά θα κάναμε, έχοντας 
κατά νου να πασάρουμε ό,τι πει ο 
συμπαίκτης.  Το 4-3 φιτ (αν ο συ-
μπαίκτης απαντήσει 2$) και το 5-2 
(αν απαντήσει 2^), δεν είναι ιδανι-
κό, αλλά μακράν καλλίτερο από το 
να παίζουμε 1ΧΑ με άγραφο μορ. 
Αν απαντήσει  2# θα κάνουμε πάρ-
τυ! Αυτό το πρόβλημα, καθώς και 
η λύση του, μας οδηγεί στην κατάρ-
γηση της απάντησης στο  Stayman 
"2ΧΑ= και τα δύο μαζέρ".

Οι δάσκαλοι:
Κορώνη Μ.: 2&. Stayman μόνο 

με 3 πόντους; Ναι, κατ’ εξαίρεση όταν 
είμαστε προετοιμασμένοι να πασά-
ρουμε σε οποιαδήποτε απάντηση του 
συμπαίκτη, όπως με το χέρι αυτό, βελ-
τιώνοντας ουσιαστικά το μάλλον κα-
ταδικασμένο συμβόλαιο του 1ΧΑ.

Μπομπολάκης Σ.: 2&. Και ό,τι 
απαντήσει ο συμπαίκτης πάσο.

Μπόζεμπεργκ Κ.: 2&. Έχετε την 
ιδανική κατανομή ώστε να κάνετε 
stayman και να αγοράσετε πάσο σε 
οποιαδήποτε απάντηση του συμπαί-
κτη. Σε αυτό το παράδειγμα φαίνεται 
η χρησιμότητα των τριών απαντήσε-
ων στο stayman, οπότε ο ανοίξας 1ΧΑ 
έχοντας και τα δυο μαζέρ θα δηλώσει 
τις $ και εσείς θα πασάρετε.

Τζοτζολάκης Δ.: 2&. Stayman με 
προοπτική να πασάρω κάθε επαναδή-
λωση του συμπαίκτη. Αν ο συμπαί-
κτης απαντήσει 2ΧΑ δείχνοντας και τα 
δυο μαζέρ αλλάζω άμεσα το σύστη-
μα!

Οι αναγνώστες:
Ζήκας Δ.: 2&. Ό,τι και να πει ο συ-

μπαίκτης πάσο. Εάν δεν είχα το σόλο 
σπαθί θα πέρναγα πάσο αμέσως. Θα 
ήθελα να ακούσω βέβαια 2^ αλλά 
μάλλον για 2$ το βλέπω. Δεν πειρά-
ζει όμως, έτσι και αλλιώς η υπεροπλία 
πόντων ανήκει στους αντιπάλους. 

Καράκος Χ.: 2&. Garbage 
stayman. Ό,τι κι αν πει ο συμπαίκτης 
πασάρω. Στη χειρότερη περίπτωση θα 
παίξει στο μισφίτ στις κούπες. Με το 
σόλο στα σπαθιά θα δώσω και 2 μπά-
ζες, αλλιώς το χέρι μου δεν δίνει τίπο-
τε σε αχρωμάτιστο συμβόλαιο. 

Κόκκινος Ι.: 2&.  Είμαστε στη 
2η, οι πόντοι είναι μοιρασμένοι, οπό-
τε stayman και σε ο,τι κι αν πει ο συ-
μπαίκτης πάσο. Το πολύ πολύ να παί-
ξω στο 4-3 φιτ στις κούπες, που εί-
ναι πολύ καλύτερο από το να περά-
σω πάσο με τέτοια κατανομή και πό-
ντους και ακόμη καλύτερο από το να 
πω 3^ στις 2$ του συμπαίκτη και να 
πληρώσω ένα 500αράκι ΤΟΥΛΑΧΙΣ-
ΤΟΝ, στην κόκκινη. Αν θέλουν οι αντί-
παλοι ας μπουν στην αγορά.. Κάπου 
είναι κρυμμένοι οι πόντοι..

Κουρμπέτης Β.: 2&. Garbage 
stayman. Όντας κοντός στα σπαθιά 
και με πολύ λίγους πόντους στον μορ 
δεν θέλω να παιχτεί 1ΧΑ και πασάρω 
οποιαδήποτε απάντηση. 

Σαραντίδης Α.: 2&. Είμαι πολύ 
αδύνατος. Αλλά και το 1ΧΑ δύσκολα 
βγαίνει γιατί είμαι κοντός στα σπαθιά. 
Θα κάνω stayman και ό,τι και να πει ο 
συμπαίκτης θα πασάρω. Σε χρωματι-
στό συμβόλαιο part score έχουμε πε-
ρισσότερες ελπίδες. 

Ζήτης Λ.: 2&. Μάλιστα, 
stayman!! Και πάσο σε κάθε απάντη-
ση του συντρόφου. 

Βουμβουράκης Κ.: Πάσο. Με 
5φυλλο μινέρ θα προτιμήσω το 1ΧΑ. 
Εάν το είχα 6φυλλο,θα έκανα τράν-
σφερ στα μινέρ. 

της Άννυς 
Kαραμανλή

32ος Διαγωνισμός αγορών [1-6]
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Πρόβλημα 1

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

4XA=10, 4&=8, πάσο/3ΧΑ/6ΧΑ=7

4ΧΑ:Με 16 έως 17 πόντους, 
4φυλλο μαζέρ και ομαλή κατανο-
μή, αφού κάνουμε  Stayman και δεν 
βρούμε φιτ, το 4ΧΑ είναι ξεκάθαρα 
ποσοτικό και προτείνει 6ΧΑ αν ο συ-
μπαίκτης άνοιξε 1ΧΑ με 16 καλούς 
έως και 17 πόντους.  Αν έχουμε βρει 
φιτ,  τότε 4&= ερώτηση άσων.

Οι δάσκαλοι:
Κορώνη Μ.: 4ΧΑ. Ποσοτική αγο-

ρά, πρόταση για 6ΧΑ, που θα αποδε-
χθεί ο συμπαίκτης με μέγιστο. Στην πε-
ρίπτωση αυτή είναι χρήσιμο να παί-
ζουμε και τη σύμβαση Canon, σύμ-
φωνα με την οποία ο ανοίξας 1ΧΑ, 
εφόσον αποδέχεται, αγοράζει στο επί-
πεδο 5 το πρώτο τετράφυλλο χρώμα 
του, ο απαντών συνεχίζει με το δικό 
του, έτσι ώστε να βρεθεί πιθανόν πιο 
ασφαλές χρωματιστό σλεμ με φιτ 4-4 
τουλάχιστον (συνήθως σε κάποιο 
minor, αφού με major ο απαντών θα 
έχει κάνει Stayman πριν). 

Μπομπολάκης Σ.:  4ΧΑ. Ποσο-
τική  αγορά. Αν ο συμπαίκτης έχει 
minimum θα πασάρει, αλλιώς θα αγο-
ράσει 6ΧΑ.

Μπόζεμπεργκ Κ.: 4ΧΑ. Πάντα  
ποσοτικό, εκτός από τις περιπτώσεις 
που έχει δοθεί ή υπονοηθεί φιτ.

Τζοτζολάκης Δ.: 4ΧΑ. Πρόταση 
για 6ΧΑ. Αν ο συμπαίκτης απαντήσει 
άσους, είναι μια καλή ευκαιρία να ξε-
καθαρίσω πότε το 4ΧΑ είναι ποσοτικό.

Οι αναγνώστες:
Καράκος Χ.: 4ΧΑ. Αν έχει μάξι-

μουμ 17π. μπορεί ν' απαντήσει ποσο-
τικά 6ΧΑ (δεν θα λείπει άσος). Με κα-

κούς 15 θα πασάρει, αλλά το συμβό-
λαιο είναι ασφαλές. Ακόμη κι αν απα-
ντήσει άσους όμως, με 3 άσους κι έναν 
ρήγα αξίζει να ψάξει κανείς για σλεμ. 
Αν μας λείπει ο #Κ  έχουμε και την πι-
θανότητα να είναι εντός εμπάς. 

Κόκκινος Ι.: 4ΧΑ. Ποσοτικό.. Δεί-
χνω ακριβώς το φύλλο μου.. Με μά-
ξιμουμ του συμπαίκτη θα παίξουμε 
6ΧΑ. 

Κουρμπέτης Β.: 4ΧΑ. 
Quantitative. Με 16 καλούς πόντους 
ο συμπαίκτης θα πει 6ΧΑ. 

Σαραντίδης Α.: 4ΧΑ. Έχω ομα-
λή κατανομή και 16 πόντους, αν ο συ-
μπαίκτης είναι μάξιμουμ έχω πιθανό-
τητες για 6ΧΑ, οπότε τον ρωτάω με το 
4ΧΑ, που είναι ποσοτικό.

Ζήκας Δ.: 4ΧΑ. Για να δούμε πού 
μπορεί να έχει τους πόντους ο συμπαί-
κτης. Λείπουν 4 από πίκα, 5 από κού-
πα, 7 από καρό και 8 από σπαθί. Η 
απάντηση 2^ μας λέει ότι έχει ή 5 σπα-
θιά και 4 καρά ή 4-4 στα μινέρ. Οριακό 
είναι και η κατανομή μας δεν είναι και 
η καλύτερη για 6ΧΑ. Δεν έχουμε και 
κανένα μακρύ χρώμα να τρέχει. 4ΧΑ 
ας ρωτήσουμε άσους και βλέπουμε.

Ζήτης Λ.: 4ΧΑ. Ποσοτικό. Έτσι βέ-
βαια δείχνω τους 15π (από τους 16π 
που κρατάω).

Αυτός με 15π πασάρει. Με 17π 
μπορεί να πάει στα 6ΧΑ. Αν όμως αγο-
ράσει 5ΧΑ (δείχνοντας 16π) τότε εγώ 
θα πάω στα 6ΧΑ. 

Αδαλάκης Β.: 4&. Gerber. Αγορά 
με πήδημα σαν συνέχεια της Stayman. 
Η Δύση έχει έναν τουλάχιστον άσο, 
και εάν έχει 17 πόντους από ονέρ, τότε 
το σλεμ έχει πολλές πιθανότητες.

Με την σύμβαση Gerber κάνουμε 
την έρευνα με περισσότερη ασφάλεια 
απ’ ό,τι με την Blackwood. 

Βουμβουράκης Κ.: 4&. Ερώτη-
ση άσων. Ή μήπως 4ΧΑ ποσοτικό; Αν 
αγοράσω 4ΧΑ, ενδέχεται ο σύντροφος 
να το πάει στο σλεμ με 16π. και δεν 
αποκλείεται να μας λείπουν 2 άσοι. Θα 
προτιμήσω το 4& για τους άσους και 
αναλόγως την απάντηση και η συνέ-
χεια. 

Κοντρ=10, 2$ (αν το παίζουμε 
ισχυρό)=10, 1$=7, 1ΧΑ=6

Κοντρ:  Και μετά λέμε το χρώμα 
μας, αγορά που δείχνει 16+ πόντους 
και πολύ καλό χρώμα.

Οι δάσκαλοι:
Κορώνη Μ.: Κοντρ. Με τόσο 

καλό χρώμα και 16 πόντους προτιμά-
με το κοντρ και αγορά χρώματος στη 
συνέχεια, από την απλή παρεμβολή.

Μπομπολάκης Σ.: Κλασική πα-
ρεμβολή με πήδημα. Αν όμως παίζου-
με την παρεμβολή με πήδημα αδύνα-
τη, τότε κοντρ και μετά αγοράζουμε το 
χρώμα μας δείχνοντας ισχυρή παρεμ-
βολή.

Μπόζεμπεργκ Κ.: Κοντρ. Με 
σκοπό να επαναδηλώσουμε τις κού-
πες μας. Όσοι παίζουνε την παρεμβο-
λή με πήδημα δυνατή θα ξεκινήσουν 
με 2$.

Τζοτζολάκης Δ.: Κοντρ. Και στη 
συνέχεια αγοράζω $ οικονομικά. Σε 
περίπτωση που στο σύστημά μου η 
παρεμβολή με πήδημα υπόσχεται 15-
16π και εξάφυλλο θα ξεκινούσα με 
2$.

Οι αναγνώστες:
Βουμβουράκης Κ.: Κοντρ. Με τέ-

τοια κατανομή και 6φυλλη την κούπα, 
θα αδικήσω το χέρι μου αν απλά πα-
ρεμβληθώ. Κοντρ και μετά θα δείξω 
τη δύναμη στις κούπες. 

Ζήκας Δ.: Κοντρ. Από το άνοιγμα 
του αντιπάλου  1^, που μάλλον μας 
δείχνει ότι έχει τον ^Κ, έχουμε 5 χανό-
μενες στο χέρι μας. 2$ λοιπόν παίζου-
με και μόνοι μας. Έτσι, μετά το κοντρ 
θα πω κούπες. Ίσως δεν έχω τους πό-
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Πρόβλημα 2

      Zεύγη - όλοι στη δεύτερη
Δύση Bορράς Aνατολή Nότος
1XA πάσο 2& πάσο
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Πρόβλημα 3

      Oμάδες - AΔ στη δεύτερη
Δύση Bορράς Aνατολή Nότος
 1^ ; 
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ντους γι' αυτό, αλλά δεν χάνω και τί-
ποτα να το ψάξω λίγο. 

Καράκος Χ.: Κοντρ. Και μετά κού-
πα. Έχουμε χέρι με 8 μπάζες με ατού 
την κούπα. Θεωρώ την ντάμα καρό 
μπάζα, γιατί λογικά ο βορράς έχει τον 
ρήγα. 

Κόκκινος Ι.: Κοντρ. Οι παρεμβο-
λές με πήδημα δε σημαίνουν δύναμη, 
οπότε κοντρ και ξαναμίλημα για τις 
ωραίες κούπες. 

Κουρμπέτης Β.: Κοντρ. Θεωρώ 
το φύλλο πολύ δυνατό για απλή πα-
ρεμβολή. Ξεκινάμε με κοντρ και στη 
συνέχεια δηλώνουμε τις κούπες μας. 
Δείχνει 17+.

Σαραντίδης Α.: Κοντρ. Έχω δύ-
ναμη, οπότε θα ξεκινήσω με κοντρ και 
στη συνέχεια θα αγοράσω το χρώμα 
μου, δείχνοντάς τη.

Αδαλάκης Β.: 2$. Παρεμβολή με 
πήδημα στις κούπες, για να δηλωθεί 
το δυνατό εξάφυλλο και οι πάνω από 
16 πόντοι.

Ζήτης Λ.: 1$. Λόγω ομάδων και 
2ης μανς κρατιέμαι και δεν αγοράζω 
τις 4$ τώρα.

Χρειάζονται ειδικά φύλλα στον 
αμίλητο σύντροφο για προκοπή στις 
κούπες. Περιμένω λοιπόν να ακούσω. 
Ελπίζω να μου δοθεί η ευκαιρία να  
ξαναγοράσω τις κούπες μου. 

 

3&=10, 3$(αν short)=9, 3#/3^=8,
 4#=7, πάσο=6, 4^=5

3$: Ζητάμε από τον συμπαίκτη 
μας να μην έχει κανένα ονέρ στο σόλο 
μας. Είναι το λεγόμενο Short game 
try, δηλαδή το χρώμα που αγορά-
ζουμε  είναι κοντό (πολύ κοντό) και 
οι 6-9 πόντοι που υποσχέθηκε ο δικός 
μας  θέλουμε να είναι στα άλλα χρώ-
ματα. Αυτή είναι η χρήσιμη πληροφο-
ρία που θα μας οδηγήσει σε μια σω-
στή απόφαση.  Θα μου πείτε, και δι-
καίως, ότι αν δεν είχαμε σόλο κούπα 
αλλά $Αχ και  &ΑΚ και #ΚQ10χχ  και 
^xxxx, τι θα λέγαμε; Τότε θα έπρεπε 
να μάθουμε αν ο δικός μας προσφέ-
ρει κάλυψη στα καρά. Υπάρχει τρόπος 

να ζητάμε και αυτές τις πληροφορίες 
για τα μακριά χρώματα αλλά πιστεύω 
ότι είναι πολύ πιο σημαντικό να ξέ-
ρουμε ανά πάσα στιγμή πόσα φύλλα 
λείπουν από το τάδε χρώμα παρά να 
μαθαίνουμε μαζεμένες συμβάσεις που 
μπορεί να μας οδηγούν σε πραγματο-
ποιήσιμα συμβόλαια, που όμως δεν 
ξέρουμε να εκτελέσουμε.  Παν μέτρον 
άριστον έλεγαν, και κάτι ήξεραν....

Οι δάσκαλοι:
Κορώνη Μ.: 3&. Αγορά game try, 

που στην πιο διαδεδομένη της μορφή 
ζητά από τον απαντώντα να αγοράσει 
τη μανς, εφόσον καλύπτει χανόμενες 
λεβέ στο χρώμα που αγοράζουμε. 

Μπομπολάκης Σ.: 3&. Πρέπει να 
κάνουμε μια πρόταση στον συμπαίκτη 
για να πάμε μανς. Ο καλύτερος τρόπος 
είναι να αγοράσουμε το χρώμα που 
χάνουμε λεβέ, για να αξιολογήσει κα-
λύτερα ο συμπαίκτης μας το χέρι του 
αν είναι μίνιμουμ ή μάξιμουμ, «φεύ-
γοντας» πια από το κλασικό 6-7=μίνι-
μουμ και 8-9=μάξιμουμ. 

Μπόζεμπεργκ Κ.: 3&. Προσπά-
θεια για μανς, ζητώντας κάλυψη στο 
χρώμα αυτό από τον συμπαίκτη. Στην 
πραγματικότητα στο συγκεκριμένο 
χέρι χρειαζόμαστε κάλυψη στα ατού, 
αλλά θα πρέπει να έχουμε συμφωνή-
σει ότι η αγορά 3# δε ζητά μάξιμουμ, 
αλλά αυτήν τη συγκεκριμένη κάλυψη 
(ονέρ ή μήκος στα ατού).

Τζοτζολάκης Δ.: 2ΧΑ. Short 
game try. Ζητώ από τον συμπαίκτη να 
απαντήσει υποχρεωτικά 3& ώστε να 
αγοράσω στη συνέχεια 3$, δείχνοντας 
σίγκλετον ή σικάν κούπα. Αν δεν παί-
ζω short game tries τότε θα κάνω long 
game try με 3&. Αν δεν παίζω τίποτε 
από τα δυο, θα κάνω πρόταση με 3#.

Οι αναγνώστες:
Σαραντίδης Α.: 3&. Με 17 πό-

ντους από ονέρ και κατανομή, μετά 
το φιτ του συμπαίκτη αξίζει μια προ-
σπάθεια για μανς. Θα πω 3& game try 
(έχω χανόμενες στα σπαθιά).

Κόκκινος Ι.: 3&. Ψάχνω να βρω 
αν έχω μανς ή παρτ σκορ, γιατί προ-
φανώς σλεμ δεν έχω. Δε ζητάω τόσα 
πολλά από τον συμπαίκτη.. Αν έχει 
#ΑJ ή #ΚJ  και τον $Α  ή τον &Κ  η 
μανς είναι τραβηχτή. Από την άλλη αν 
έχει μόνο ένα ονέρ στην πίκα, Κ ή J, 
τότε σίγουρα έχει έναν από τους 2 ρη-
γάδες που με ενδιαφέρουν. Οπότε αν 
έπαιζα ζεύγη θα έκλεινα την αγορά 
στις 4#. Τώρα, επειδή υπάρχει η πιθα-

νότητα ο συμπαίκτης να έχει #ΚJ  και 
$ΚQ θα κάνω  game try, λέγοντας 3&. 

Βουμβουράκης Κ.: 3#. Αν ο σύ-
ντροφος βρίσκεται κάπου στους 8-9π, 
ή αν η κατανομή του είναι καλή, πολύ 
πιθανόν να έχουμε τη μανς. Παίζουμε 
ομάδες, οπότε θα την κυνηγήσω. 

Ζήκας Δ.: 3^. Game try. Δε μου 
υποσχέθηκε και κάτι σοβαρό ο συ-
μπαίκτης. Βέβαια με έναν άσο και βαλέ 
στην πίκα ίσως κάνουμε δουλειά.  

Κουρμπέτης Β.: 3^. Το χέρι αυτό 
με 15 πόντους από ονέρ, σόλο κούπα 
και καλό 4φυλλο πλευρικό καρό, θε-
ωρώ πως αξίζει πρόταση για τη μανς, 
οπότε κάνω game try δηλώνοντας τα 
καρό στο τρίτο επίπεδο.

Αδαλάκης Β.: 4#. Η Ανατολή με 
15 πόντους από ονέρ, 7 τουλάχιστον 
λεβέ στο χέρι της, σόλο στις κούπες 
και έχοντας βρει το φιτ στη Δύση, μπο-
ρεί, νομίζω, να κλείσει άφοβα τη μανς.

Καράκος Χ.: Πάσο. Για να βγαίνει 
μανς χρειάζονται ονέρ σε συγκεκριμέ-
νες θέσεις από τον συμπαίκτη και πολ-
λές προϋποθέσεις. Το χρώμα στα ατού 
είναι τρύπιο με πολλές χανόμενες, το 
φιτ είναι πιθανότατα τρίφυλλο και 
αν τα ατού είναι κακομοιρασμένα, τα 
πράγματα δυσκολεύουν επικίνδυνα. 
Αν μάλιστα ο συμπαίκτης έχει τα ονέρ 
στις κούπες πιθανόν να είναι άχρηστα 
(πλην άσου). Δεν μπορεί να γίνει ούτε 
game try. 

Ζήτης Λ.: Πάσο. Πολύ δύσκολη 
αγορά. Ό,τι και να αγοράσω θα παρε-
ξηγηθώ σαν game-try.

Ο σύντροφος λιμιταρίστικε 6-9π 
και 3φ φιτ. Μόνο με ειδικά φύλλα 
απέναντι βγάζω 4. Η δοκιμαστική αγο-
ρά 3# δεν οδηγεί πουθενά.

4^/4ΧΑ=10, 6#=8, 4#=5

4^:  Cue Bid  διότι δεν έχω χαμέ-
νες αξίες στο σόλο του συμπαίκτη. Αν 
μου απαντήσει 4$ ρωτάω άσους και 
με 2 θα πάω 6#.

Οι δάσκαλοι:
Κορώνη Μ.: 4^. Παρά το 

minimum άνοιγμα, το σίγκλετον σπαθί 
της Δ, στα τέσσερα λιμά μας, μας αρέ-
σει πολύ, οπότε κιουμπιντάρουμε στα 
καρό, φανερώνοντας στον συμπαίκτη 
το ενδιαφέρον μας για σλεμ, αν έχει τα 
κατάλληλα κοντρόλ. Εξάλλου με την 
αγορά μας δε δείχνουμε επιπλέον δύ-
ναμη από πλευράς πόντων, αφού πα-
ραμένουμε κάτω από τη μανς.

Μπομπολάκης Σ.: 4^. Παρατη-
ρούμε ότι οι αντίπαλοι, παρόλο που 
έχουν 10π στα &,μπορούν να κά-
νουν μόνο μία λεβέ αφού ο συμπαί-
κτης έχει σόλο & .Παρατηρούμε επί-
σης ότι, αν έχουμε 30 πόντους στον 
άξονα το μικρό σλεμ θα είναι σίγουρο, 
αφού δε θα λείπει κανένα ονέρ από τα 
άλλα χρώματα. Εδώ έχουμε τουλάχι-
στον 25π στον άξονα. Αν δε λείπει ο 
Κ ατού και ο $Α θα αγοράσουμε το 
μικρό σλεμ. Θα αρχίζουμε με 4^ και 
αν ο συμπαίκτης αγοράσει 4$ (ότι έχει 
τον $Α), θα ρωτήσουμε άσους για να 
δούμε αν έχει τον Κ ατού.

Μπόζεμπεργκ Κ.: 4^. Θα μπο-
ρούσαμε να ρωτήσουμε αμέσως 
άσους με 4ΧΑ, αλλά μπορεί να υπάρ-
χει χέρι στο οποίο ο συμπαίκτης να 
μην έχει τον $Α (KJxx – QJx – KQxx 
-x). Σε περίπτωση πάντως που ακού-
σουμε 4$ ρωτάμε άσους.

Τζοτζολάκης Δ.: 4^. Cue Bid. 
Μου αρέσει αυτό που άκουσα και θα 
παίξω μικρό σλεμ αν δεν λείπουν δυο 
άσοι. Ακόμη και το μεγάλο σλεμ δεν 
είναι εκτός εικόνας.

Οι αναγνώστες:
Βουμβουράκης Κ.: 4^. Μου λεί-

πουν οι πόντοι, αλλά έχω καλή κατα-
νομή. Τα λιμά στα σπαθιά θα τα τσα-
κίσω στον σύντροφο, οπότε θα δείξω 
ενδιαφέρον για σλεμ. 

Ζήκας Δ.: 4^. Ο επόμενος άσος 
μας, μετά τα σπαθιά. 

Καράκος Χ.:  4^. Cue bid. Το 
σλεμ είναι πιθανό ακόμη και με 11 
πόντους, συγκεκριμένα με #Κ , $Α , 
^Κ. Αν μάλιστα στο σπαθί είναι σικάν 
υπάρχει μεγάλο σλεμ. 

Κόκκινος Ι.: 4^. Ιδανική απάντη-
ση του συμπαίκτη για να ψάξουμε το 
σλεμ.. Από τη στιγμή που δεν υπάρ-
χουν χανόμενες αξίες στα σπαθιά στα 
δυο χέρια και ο συμπαίκτης έχει σόλο 
ή σικάν στο σπαθί, πάμε να δούμε αν 
οι 25 (τουλάχιστον) πόντοι από τους 
30 (οι δέκα στα σπαθιά είναι άχρηστοι) 
που έχουμε, μας δίνουν δυνατότη-

τα σλεμ. Όποτε αγοράζω cue bid τον 
άσο καρό.. 

Κουρμπέτης Β.: 4^. Το σπλίντερ 
μας βοηθάει πολύ, διότι όλοι μας οι 
πόντοι από ονέρ είναι working. Οπό-
τε δηλώνω 4^ control bid πρώτου γύ-
ρου. Αν ο συμπαίκτης μου δώσει τον 
άσο κούπα θα πάω στο μικρο σλεμ. 

Σαραντίδης Α.: 4^. Μετά το φιτ 
και τη δύναμη του συμπαίκτη το σλεμ 
είναι πιθανό... Με το 4^  δείχνω κο-
ντρόλ πρώτου γύρου στα καρά και θα 
περιμένω τη συνέχεια της αγοράς.

Ζήτης Λ.: 4ΧΑ. Θα χρειαστώ τρία 
σπαθιά για τσάκα στον μορ, ατού για 
βοήθεια και κάποιους πόντους απο 
ονέρ. Με το splinter μου τα δίνει όλα. 
Οι 11-14π του πρέπει να μου ταιριά-
ζουν. Θα ενδώσω. 

4#=10, 4ΧΑ=5

4#: = 7 πόντοι στο σόλο του συ-
μπαίκτη! Κανένα ενδιαφέρον....

Οι δάσκαλοι:
Κορώνη Μ.: 4#. Σε αντίθεση με το 

προηγούμενο χέρι, το σίγκλετον του 
συμπαίκτη δε μας συγκινεί, αφού είναι 
στο μοναδικό χρώμα που ελέγχουμε 
απόλυτα…

Μπομπολάκης Σ.: 4#. Δεν έχου-
με μίνιμουμ χέρι αλλά έχουμε  άχρη-
στες αξίες στα & και καθόλου κοντρόλ 
στα άλλα χρώματα.

Μπόζεμπεργκ Κ.: 4#. Παρότι το 
χέρι φαίνεται ισχυρότερο από αυτό 
του προηγούμενου παραδείγματος, 
ουσιαστικά δεν είναι, γιατί έχουμε αξί-
ες στο σόλο του συμπαίκτη, χωρίς επι-
πλέον να του προσφέρουμε και κά-
ποια κάλυψη στα κόκκινα.

Τζοτζολάκης Δ.: 4#. Αποθάρ-
ρυνση. Δε θέλω να συνεργαστώ για 
σλεμ. Συγκρίνετε με το πρόβλημα 5.

Οι αναγνώστες:
Αδαλάκης Β.: 4ΧΑ. Blackwood. 

Η Ανατολή ενδιαφέρεται για σλεμ στις 
πίκες, επειδή, σε σχέση με την προη-

γούμενη διανομή, εκτός του ότι στο 
χέρι της έχει 15 πόντους από ονέρ ( 
έναντι 14 της προηγούμενης ), έχει και 
δύο άμεσες λεβέ στα σπαθιά, που επι-
πλέον της ελευθερώνει δύο ατού από 
τον μορ, ο οποίος πρέπει να διαθέτει 
μερικά καλά ονέρ στα δύο ενδιάμεσα 
χρώματα που να δικαιολογούν τους 
πόντους του. 

Βουμβουράκης Κ.: 4#. Το σόλο 
ή σικάν στα σπαθιά δε με βοηθάει. 
Σταματάω την αγορά στις 4# και ελπί-
ζω να βγουν. 

Καράκος Χ.: 4#. Το αντίθετο σε 
σχέση με την προηγούμενη περίπτω-
ση. Τώρα το σόλο εκεί που έχουμε 
Α,Κ δεν μας ενδιαφέρει καθόλου κι 
έτσι κλείνουμε γρήγορα τη μανς. 

Κόκκινος Ι.: 4#. Εν αντιθέσει με 
πριν, έχω αξίες στο σόλο του συμπαί-
κτη. Δυστυχώς δεν έχω κανέναν άσο 
3φυλλο ή 4φυλλο αλλά ΑΚ. Γρήγο-
ρα να κλείσει η αγορά και να παίξου-
με τη μανς. 

Κουρμπέτης Β.: 4#. Ο άσος και 
ο ρήγας σπαθί απέναντι από το σόλο 
η σικάν του συμπαίκτη είναι wasted 
honors. Κάνουμε sign-off στη μανς 
λοιπόν. 

Σαραντίδης Α.: 4#. Δε μου αρέ-
σει που το σόλο ή σικάν είναι στη δύ-
ναμή μου. Παίζουμε και ομάδες. Αν 
είχα ΑΚ στα καρά αντί για τα σπαθιά 
θα ήμουν πιο αισιόδοξος. 

Ζήτης Λ.: 4#. Εδώ, παρ’ όλους 
τους πόντους μου, το splinter του συ-
ντρόφου με αφήνει ακάλυπτο στα 8 
κόκκινα χαρτιά που κρατάει. Δε θα εν-
δώσω, η μανς φτάνει. 

3ΧΑ=10, κοντρ=8/3&(αν δυνατό)=8,
 2&=7, 5&=6

3ΧΑ: 7 μπάζες από το άκοπο μινέρ 
και κράτημα στο άνοιγμα του αντιπά-
λου, αυτό δείχνει αυτή η αγορά.

Οι δάσκαλοι:
Κορώνη Μ.: 3ΧΑ.  Έχουμε οκτώ 

λεβέ στο χέρι και ελπίζουμε, με την 
αντάμ, να αναπτύξουμε την ένατη. Φυ-
σικά μπορεί να μπούμε μέσα, κάποιες 
φορές και πολλές λεβέ, αν οι αντίπα-

#  Q10853
$ 3
^ AKQ3
& A86
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Πρόβλημα 4

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

#  AQ832
$ K5
^ AJ
& 9764

Β
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Πρόβλημα 5

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

#  KQJ54
$ J4
^ J653
& AK

Β
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Ν

Πρόβλημα 6

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

από ονέρ   

#  K4
$ A8
^ 86
& AKQJ943

Β
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Ν

Πρόβλημα 7

      Oμάδες - όλοι στην πρώτη
Δύση Bορράς Aνατολή Nότος
 1# ; 
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Nικητές Eσωτερικών Πρωταθλημάτων
Σωματείων
(Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2012)

Επιμέλεια Ιγνάτιος Σουβατζής

 Όμιλος ΟΑA| 31/8-02/09/2012
1-16 
Σαπουνάκης Α
Ζώτος Λ
Βελώνη Α
Παπακονδύλης Ι
Νικητόπουλος Γ
Μιχαλάκου Κ

64,94
64,94
61,72
61,72
61,26
61,26

1-9
Αγγελοπούλου Μ
Μπόμπολας Π
Συκάς Ε
Γρίσπος Γ
Ισιδωρίδου Μ
Πάχνη Ν

63,48
63,48
62,11
62,11
59,10
59,10

1-6
Παπαγεωργίου Κ..
Πύρζας Δ
Μπόλλη Α
Σκουλικάρης Γ
Μέκου Μ
Ματσούκα Π

70,22
70,22
69,38
69,38
58,26
58,26

 Όμιλος OΠAΦ| 07-09/09/2012
1-16
Γιαννούλης Γ
Ρούσσος Γ
Βρούστης Β
Καραμανλής Ν
Παπακυριακόπουλος Γ
Πουρνάρας Α

62,95
62,12
60,34
60,20
60,11
59,44

1-9
Γιουλάτος Κ
Οικονόμου ΝΙ
Πατσάλη Μ
Παύλου Θ
Λύτρα Α
Τσιφουτίδη Β

59,77
59,77
57,00
57,00
56,49
56,49

1-6
Gong J.P.
Καλύβα Ι
Σέμση Μ
Κούρτη Κ
Παπακωνσταντίνου Κ.
Γιαννακούρος Σ

59,59
59,59
56,40
56,40
55,41
55,41

 Όμιλος ΟAMΘ| 27-29/09/2012
1-16
Αθανασιάδης Α - Τριχόπουλος Α
Μπιμπλή Ε - Ζαμπόγλου Κ
Οικονομόπουλος Γ. - 
Οικονομόπουλος Ιω
Κόκκινος Ι - Κόκκινος Α.
Λείσος Γ - Κοκοβίδης Ε
Χρηστίδου Ε - Οργαντζίδης Γ

367,00
333,00
328,00
323,00
319,00
295,00

 Όμιλος ΟΑΜΚΗ| 27-29/09/2012

1-16
Βαγιανός Γ
Βαγιανού Μ
Σωτηρόπουλος Χ
Μαμιδάκη Λ
Ρούσσος Γ
Παναγάκη Μ

59,77

59,77

57,38

57,03

57,03

56,42

1-9
Λάλος Π
Καλύβα Γ
Χαρλαύτη Α
Γαβριήλ Χ
Νικολάου Α.
Πετίδης Ν
Σαρρής Π

65,48
65,48
60,52
57,62
57,62
57,48
57,48

1-6
Gong J.P.
Μενεκλής Α
Χλαμπέα Γ
Χρόνη Α
Γιαννακούρος Σ
Καραγιαννόπουλος Α

58,07
58,07
57,92
57,92
57,60
57,60

 Όμιλος AOM | 28-30/09/2012
1-16
Παπαπέτρος Γ
Πολίτου Α
Φίλιππας Ι
Κυριακούση Π
Καπαγιαννίδη Α
Μπομπολάκης Σ
Βογιατζόπουλος Σ

62,29
57,98
57,35
57,35
55,06
54,34
54,34

1-9
Βέρτη Ν
Καράγιωργας Π
Μαυρίδης Ι
Σαλεβουράκη Ε
Σαφάρης Θ
Κοτσώνη Α
Οικονόμου Ευ

62,91
62,91
60,17
58,75
58,75
56,41
56,41

1-6
Μπαλτάς Δ
Μανιάκης Μ
Ματσούκα Π
Μέκου Μ
Ντότσια Μ.
Κουτσουμάνης Κ

63,95
63,95
61,05
61,05
58,68
58,68
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λοι έχουν πολλά και καλά καρό, αλλά 
αξίζει να δοκιμάσουμε….

Μπομπολάκης Σ.: 3ΧΑ. Αυτή η 
αγορά δείχνει άκοπο 6φ ή 7φ μινέρ, 
κράτημα στο άνοιγμα του αντιπάλου 
και περίπου 9 λεβέ.

Μπόζεμπεργκ Κ.: 3ΧΑ. Η αγο-
ρά δείχνει μακρύ άκοπο μινέρ, κρά-
τημα στο αντίπαλο χρώμα και 8 περί-
που λεβέ.

Τζοτζολάκης Δ.: 3ΧΑ. Δεν είναι 
ιδιαίτερα επιστημονική αγορά, αλλά 
είναι η πιο πρακτική....and to the 
point!

Οι αναγνώστες:
Βουμβουράκης Κ.: 3ΧΑ. 

Gambling. Με έξοδο στις πίκες και 
ελάχιστη βοήθεια  από τον σύντρο-
φο (μπορεί και να μην τη χρειαστώ) το 
3ΧΑ είναι εφικτό. 

Ζήκας Δ.: 3ΧΑ. Και ό,τι ήθελε 
προκύψει. Από τοπ έως και πολλές 
μέσα.

Κόκκινος Ι.: 3ΧΑ. Έχω 8,5 μπάζες 
με πιθανό πρόβλημα στα καρό. Ελπί-
ζω εκεί να έχει κάτι ο συμπαίκτης. Δε 
χρειάζονται περισσότερες συστάσεις. 

Καράκος Χ.: Κοντρ. Και μετά σπα-
θί. Είναι πολύ επικίνδυνο να πάω 3ΧΑ 
χωρίς να ξέρω τι γίνεται στον συμπαί-
κτη. Με άλλη αντάμ πλην πίκας, αν δε 
βρω κράτημα καρό μπορεί να καταπο-
ντιστεί το συμβόλαιο. Θα προτιμήσω 
ν' ακούσω τον συμπαίκτη πρώτα. Αν 
μου δείξει πόντους θα πάω 3ΧΑ.

Κουρμπέτης Β.: Κοντρ. Με 17 
πόντους από ονέρ και 8,5 μπάζες με 
τον ρήγα δίφυλλο πίσω από τον ανοί-
ξαντα, σκεφτόμαστε ότι τα 3ΧΑ είναι 
πολύ πιθανά. Προς το παρόν ξεκινάμε 
με κοντρ και επαναδήλωση στα σπα-
θιά, έχοντας στο μυαλό μας τα 3ΧΑ 
αναλόγως και με το αν θα μιλήσει και 
τι θα πει ο συμπαίκτης. 

Σαραντίδης Α.: Κοντρ. Θα πω 
κοντρ και στον επόμενο γύρο θα πω 
τα υπέροχα σπαθιά μου, δείχνοντας 
δύναμη. 

Ζήτης Λ.: 2&. Γαργαλάνε τα 3ΧΑ 
gambling. Το μπριτζ όμως απαιτεί 
γερά νεύρα και σύνεση.

Αδαλάκης Β.: 5&. Με 8 λεβέ με 
ατού τα σπαθιά (εκτός και εάν είναι σε 
έναν μόνον από τους αντιπάλους πε-
ντάφυλλο &10), αγοράζει κατευθείαν 
τη μανς, μιας και βρίσκεται στην πρά-
σινη. 

Πάσο=10, 2$=8, 2^=6, 1#/3$=5

Πάσο: μίνιμουμ κοντρ ομιλίας και 
ο δικός μας έδειξε 0-9 πόντους. Αν 
δώσουμε φιτ του λέμε ότι έχουμε κάτι 
σε 16 πόντους και τετράφυλλο φιτ για 
να κρίνει αν έχει 9 ή 8 με πεντάφυλλο 
ώστε να τολμήσει τη μανς.

Οι δάσκαλοι:
Κορώνη Μ.: Πάσο.  Τι άλλο; Μην 

ξεχνάμε ότι εμείς αναγκάσαμε τον συ-
μπαίκτη να αγοράσει και αυτός δείχνει 
0-8 πόντους με την αγορά του.

Μπομπολάκης Σ.: Πάσο. Για να 
βγάλουμε μανς χρειαζόμαστε τουλά-
χιστον 10π ή 9 και 5φ $. Τέτοιο χέρι ο 
συμπαίκτης δεν έχει, αφού θα πήδαγε 
αγοράζοντας 2$.        

Μπόζεμπεργκ Κ.: Πάσο. Οποτε-
δήποτε έχουμε τυπικό κοντρ ομιλίας 
(υποστήριξη σε όλα τα μη αγορασθέ-
ντα χρώματα) και ο συμπαίκτης απα-
ντήσει στο χαμηλότερο δυνατό επίπε-
δο, ακόμα κι αν έχουμε φιτ, με μίνι-
μουμ χέρι λέμε πάσο. Μια αγορά 2$ 
θα έδειχνε 15-16 π και 4φ φιτ (θυμη-
θείτε το παράδειγμα 3). Εδώ φαίνεται 
η χρησιμότητα του να διαχωρίζει η Δ 
με την αγορά της (πηδώντας ή όχι επί-
πεδο) το προτασιακό, από το αδύνα-
το χέρι .

Τζοτζολάκης Δ.: 2$. Σκληρό 
καρύδι. Δείχνω καλύτερο χέρι από 
minimum κοντρ ομιλίας. Η μανς δεν 
είναι εκτός εικόνας.

Οι αναγνώστες:
Αδαλάκης Β.: Πάσο. Η Δύση έδει-

ξε κούπες και 0 - 8 πόντους. Η Ανατο-
λή με 14 πόντους από ονέρ δε μπορεί 
να προτείνει τρίτο χρώμα, που θα υπο-
σχόταν 18+ πόντους. Μειονέκτημα νο-
μίζω ότι είναι το σόλο στα σπαθιά που 
έχει, γιατί – με ατού τις κούπες – θα 
βρίσκεται στο χέρι με τα λίγα ατού, με-
ταξύ των οποίων και ο άσος. 

Βουμβουράκης Κ.: Πάσο. Είμαι 
μίνιμουμ, οπότε πάσο. Θα ξαναμιλή-
σω μόνο εάν αγοράσουν οι αντίπαλοι.

Καράκος Χ.: Πάσο. Με 14 πό-

ντους από ονέρ, θα ήταν λάθος να 
πω οτιδήποτε. Επίσης ο συμπαίκτης 
μου απάντησε στο επίπεδο 1, άρα εί-
ναι μάλλον αδύνατος. Πάσο λοιπόν κι 
ας ελπίσουμε πως η κούπα του ήταν 
5φυλλη. Άλλωστε οι αντίπαλοι μάλ-
λον θα ξαναμιλήσουν.

Κόκκινος Ι.: Πάσο. Με την αρνη-
τική απάντηση του συμπαίκτη (0-7π 
υπόσχεται το 1$ στο κοντρ μου), δε 
χάνω μανς. Ο συμπαίκτης δεν είναι σί-
γουρο ότι έχει 5 κούπες, ούτε καν ίσως 
4, άλλα μπορεί να είναι άποντος και με 
2-3-3-5 να επέλεξε ένα από τα δυο μα-
ζέρ για να μιλήσει. Ας ξανανοίξουν οι 
αντίπαλοι την αγορά. 

Κουρμπέτης Β.: Πάσο. Η απάντη-
ση σε κοντρ χωρίς πήδημα, με πασα-
ρισμένο αντίπαλο, μπορεί να είναι και 
με 0 πόντους και 4φυλλη κούπα. Ακό-
μη και με 7-8 πόντους και 5φυλλο δεν 
είναι εύκολη η μανς. Οριακή απόφα-
ση, αλλά θα έλεγα ότι το πάσο μάλ-
λον είναι η καλύτερη απάντηση. 

Σαραντίδης Α.: 2$. Ο συμπαί-
κτης επέλεξε χρώμα, θα δώσω το φιτ 
οικονομικά και ας παίξει στο 4-3. 

Ζήκας Δ.: 2$. Δε συμφωνώ με 
την αρχική αγορά κοντρ. Θα αγόρα-
ζα1^ και βλέπουμε.

Ζήτης Λ.: 1#. Οφείλω να δείξω 
την 4φ πίκα μου πριν πάμε στον άλλο 
γύρο. Ας περιμένει το 5φ μινέρ. 

Πρώτος από τους αναγνώστες ο 
Κόκκινος Ιωάννης με 80 πόντους – 
το άριστα - και ακολουθούν οι Κουρ-
μπέτης Β, Σαραντίδης Α, Καράκος 
Χ, Βουμβουράκης Κ, Ζήκας Δ, Τσι-
λάλης Θ, Κουτσιμπάνης Δ, Δήμου 
Γ, Ζήτης Λ, Κιτριλάκης Α, Παπαδά-
κης Κ, Σαράγια Ξ, Παϊσίδης Π, Αδα-
λάκης Β, Κορακίδης Σ.

Συγχαρητήρια

#  A643
$ AQ2
^ KJ876
& 6

Β
Δ    Α

Ν

Πρόβλημα 8

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

Στη σελ. 36 θα βρείτε

τα προβλήματα 

για τον 33ο διαγωνισμό.
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 Όμιλος ΟΑΑ | 23-25/11/2012
1-16
Κουτσιμπάνης Δ
Λιανός Δ
Γκίνιος Σ
Μουζούρος Κ
Σκοβολάς Σ
Βουμβουλάκης Ε

61,25
61,25
60,84
60,84
60,62
60,62

1-9
Ρήγας Ν
Σαφάρης Θ
Γαλφιανάκης Ε
Χιώτης Π
Κλήμη Σ
Αγγελοπούλου Μ

63,22
63,22
58,97
57,34
57,34
56,92

 Όμιλος ΟΑΜΘ | 23-25/11/2012

1-16
Σκουμπουρδής Ν - Τασιώνη Μ
Μπιμπλή Ε - Ζαμπόγλου Κ
Δεστέφανος Κ - Παπαματθαίου Χ
Ταγαράς Ν - Αλτίνης Δ
Θεοδωρίδης Ι – Παπαγεράκης Χ
Οικονομόπουλος Γ.  - 
Οικονομόπουλος Ιω

54,29
53,50
52,78
51,71
50,39
50,00

 Όμιλος ΑΕΠΜΑ | 7-9/11/2012

1-16
Συρακοπούλου Χ
Ρούσογλου Μ
Μπομπολάκης Σ
Λιόσης Γ
Διαλυνάς Μ
Μεσθενέας Γ

58,75
58,27
58,27
57,94
56,37
56,37

1-9
Χαρλαύτη Α
Μαχιαριανάκη Φ
Λάλος Π
Καλύβα Γ
Ραδικοπούλου Β
Αναστασιάδου Α

59,46
59,46
57,65
57,65
52,46
52,46

1-6
Καλύβα Ι
Βλαστού Μ
Γιαννακούρος Σ
Γιουλάτος Κ
Σοφίλου Σ
Σαμσή Μ

64,17
64,17
62,88
62,88
59,94
59,94

 Όμιλος  ΑΟT | 7-9/12/2012

1-16
Βελώνη Α
Παπακονδύλης Ι
Ριτσώνη Ε
Καλλιφρονάς Μ
Τριβυζάς Α
Μέλιας Β

61,50
61,50
61,44
61,44
58,55
58,55

1-9
Κορολόγος Κ
Καραβασίλη Κ
Μαυρομάτη Μ
Χατζηιωάννου Ε
Βώβος Κ
Μπράμος Π
Λαζάρου Μ

60,40
60,40
60,38
60,37
60,37
57,86
57,86

 Όμιλος  ΑΕΠΜΑ | 7-9/12/2012

1-16
Παπαπέτρος Γ
Ρουσόγλου Μ
Μπομπολάκης Σ
Βασιλοπούλου Τ
Κάππας Α
Καραγιάννης Ι.

64,58
62,45
62,45
58,44
58,44
51,83

1-6
Ντίτσια Μ.
Κουτσουμάνης Κ
Μιχαηλίδου Ε.
Γιαννακούρος Σ
Καλύβα Ι
Gong J.P.

62,56
62,56
61,91
61,91
59,92
59,92

 Όμιλος  ΟΑΜΧΝ | 8-9/12/2012

1-16
Πετράκης Γ - Κούσης Κ
Κουφάκης Ε - Διαλυνάς Α
Μούλιου Τ - Μόραλης Κ
Καπελώνης Π - Αντουράκης Η
Ακασιάδης Ι - Παπαδάκης Ν
Χαζηράκης Ε -Μπεμπλιδάκης Μ

173,00
169,00
165,00
164,00
162,00
161,00
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 Όμιλος ΟΑΜΘ| 17-19/10/2012                      1-16
1
Κουκουσέλης Α
Ζώζης Σ
Λεβή 
Σταυρινός Σ

145,00

2
Αθανασιάδης Α
Τριχόπουλος Α
Μαρκάκης Ι
Λούσης Γ

142,00

3
Λέφας Μ
Προυκάκης Σ
Πουρλιώτης Γ
Χειμωνίδης Μ
Αλτίνης Δ
Ταγαράς Ν

136,00

 Όμιλος ΟΑΜΚΗ| 18-20/10/2012
1-16
Παπαπέτρος Γ
Χριστοδούλου Π
Σαπουνάκης Α
Μέλιας Β
Μιχαλάκου Κ
Νικολαίδης Π

58,95
58,31
57,98
57,93
56,77
55,64

1-9
Νεράτζη Α
Σμαράγδη Ο
Μπρέσκα Τ
Πρωτόπαπας Β
Λάλος Π
Καλύβα Γ

61,35
61,35
60,59
60,59
60,22
60,22

1-6
Ρούντης Α
Ποδοτά Κ
Μυράτ Κ
Μυράτ Ρ
Γιαννακούρος Σ
Παπακωνσταντίνου Κ.

59,31
59,31
57,87
56,82
56,24
56,24

 Όμιλος ΑΟΜΒ | 26-28/10/2012
1-16 
Πλακίδα Η
Ζώτος Λ
Βογιατζόπουλος Σ
Μπομπολάκης Σ
Σιδέρης Γ
Κορώση Θ

64,02
64,02
59,35
59,35
57,10
57,10

1-9
Θεοδωράκης Γ
Γιαννούλης Γ.
Φαφούτης Γ
Χρυσοσπάθης Α
Κορολογός Κ
Καραβασίλη Κ

63,02
63,02
62,86
62,86
58,67
58,67

 Όμιλος ΟΑΜΛΕ | 26-28/10/2012
1-16
Βιρβιδάκης Β
Καρέλη Σ
Νικολαίδης Π
Κορώνη Μ
Παπαναστασίου Α
Γαβριήλ Χ
Πανόπουλος Κ

63,66
60,97
60,97
60,35
56,87
56,66
56,66

 Όμιλος ΑΟΜΒ | 09-11/11/2012

1-16
Μπάστας Κ
Ζαπάρτας Ε
Μαυρίκου Ε
Νικητόπουλος Γ
Κατσούρης Ε
Τρίπου Μ

  61,54
61,54
60,35
60,35
56,24
56,24

1-9
Χρυσοσπάθη Α
Φαφούτης Γ
Γουναρίδης Δ
Τσαγκλής Π
Ρήγας Ν
Σαλεβουράκη Ε

 Όμιλος ΑΜΙ | 22-24/11/2012

1-16
Μπανίκας Χ - Βρούστης Β
Παπακυριακόπουλος Γ - 
Γαρουφαλής ΣΜ
Κοτινάς Σ - Καβαλάκης Ι
Είντι ΜΣ - Μπομπολάκης Σ
Στελλάκη Ν - Κανναβός Π
Καρακατσάνης Η - Κούρτης Δ

65,52
62,73
61,53
57,92
55,64
54,87

1-9
Μπογιατζής Γ - Ευθυμιάτος Θ
Μαλτέζος Π - Ζαχαράκης Α
Διαμαντής Ι - Αμπατζόγλου Αθ
Σταυρινού Σ - Κούρος Μ
Κανακάκις Α - Χατζηδάκης Ι.
Σκαβάρας Δ - Παπασπύρου Δ

63,03
58,68
57,66
53,54
53,18
51,85

 Όμιλος ΟΑΜΛΕ| 22-24/11/2012

1-16
Νικολαίδης Π
Βιρβιδάκης Β
Οικονόμου Κ
Παπαπέτρος Γ
Διαμονάκου Χ
Μέλιας Β

60,48
59,33
58,77
57,68
57,68
55,51

1-9
Αγιάνογλου Ε
Νικολάου Ε.
Μαχαιρίτσα Σ
Εμμανουηλίδου Δ
Ιωάννου Κ.
Γαβαλάς Μ

65,79
65,79
63,12
63,12
60,25

60,25

1-6
Παπαιωάννου Μαρ
Τρίπου Μ
Αβδούλος Σ
Καλλιφρονάς Μ
Δεληγιάννης Μ
Βρεττού Κ

58,41
58,41
57,75
57,75
56,63
56,63
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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 Zεύγη μαθητών 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

5-7
Υπερτελικός Παν. Πρωτ. Ομάδων 
όπεν, ΟΠΑΦιλοθέης, ΜΠΟΚαλλιθέας                                             

12-14
Πανελ. Πρωτ. Seniors   - 

Πανελ. Πρωτ. Νέων  

19-21
Αθηναϊκός ΟΜ, ΑΣΑιγυπτιωτώνΕ, 

ΚΕΔΑγρινίου , 18-22-23 ΟΑΜΡόδου

26-28 Φεστιβάλ Βαλκανικής Φιλίας                                                                 

3-5 5 - Πάσχα

10-12 Πανελλήνιο Πρωτ.  Ζευγών Swiss  

15-19 Φεστιβάλ Ανθοκομικής Κηφισιάς

24-26 Πανελλήνιο Πρωτ. Μικτών Ζευγών

31-2/6
Περιφερειακό Πρωτ. Δυτικής 

Ελλάδας (Πάτρα)  

7-9
Πανελ. Πρωτ. μαθητών 2011-2012                    

5-9 Βυζαντινό Φεστιβάλ    
14-16 ΑΟΜΨυχικού, AMIωαννίνων, ΟΑΜΠΕΙρεά                            

21-24
Περιφ.Πρωτ. Ανατολ. Ελλάδας (Χίος)                                

24 -  Αγ. Πνεύματος

28-30
26-30 Ελληνοτουρκικής Φιλίας  (Λέσβος)

Μελίσσια, ΑΟΜΒουλιαγμένης 
(εκδρομικό), ΑΟΜΨυχικού

Aπρίλιος

Mάιος

Iούνιος

Πρόγραμμα 
Σωματείων
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 Όμιλος ΑΣΑΕ| 7-9/12/2012

1-16
Σάλεμ Ν
Γιαννούλης Γ
Τριανταφυλλίδης Κ
Κοντομήτρος Κ
Μπανίκας Χ
Βρούστης Β

59,34
59,23
58,77
57,59
56,61
56,61

1-9
Σακελλάρης Ι.
Μπόλλη Α
Παπανικολάου Μ
Γυφτοπούλου Β
Νεράτζη Α
Αδρακτά Μ
Φλέσσα Η

59,25
58,25
56,36
56,36
55,75
54,93
54,93

1-6
Δημητρόπουλος Γι
Διαλεκτού Α
Γεωργαντή Ι
Κούρτη Κ
Επιτηδείου Ε
Γιαννάκη Λ

56,97
56,97
56,54
56,54
55,81
55,81

 Όμιλος ΟΑΜΡ | 15-17/12/2012

1-16
Καρακατσάνης Β - Καρακατσάνης Η
Βρούχος Ν - Τυραδέλλη Α
Γιαλλούσης Μ - Δανελλάκης Δ
Καλοπήτας Β - Παύλους Γ
Λατάξενος Γ - Αγγελάκος Α
Κολιάης Σ -Κολιάη Ε

59,94
57,29
56,85
55,63
55,31
54,71
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33ος  Διαγωνισμός
#  87
$ AQ642
^ AQ7
& Q43

Β
Δ    Α

Ν

Πρόβλημα 1

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

#  103
$ 976
^ KQ3
& AQJ86

Β
Δ    Α

Ν

Πρόβλημα 4

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

#  K64
$ 93
^ KJ874
& K85

Β
Δ    Α

Ν

Πρόβλημα 7

      Oμάδες - όλοι στην πρώτη
Δύση Bορράς Aνατολή Nότος
2#* πάσο ;

* Weak two

#  AQJ53
$ Q873
^ 6
& K84

Β
Δ    Α

Ν

Πρόβλημα 2

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

#  853
$ A1043
^ 96542
& 8

Β
Δ    Α

Ν

Πρόβλημα 8

      Oμάδες - AΔ στην πρώτη
Δύση Bορράς Aνατολή Nότος
2$* πάσο ; 

* Weak two

#  QJ9874
$ 32
^ AK2
& A8

Β
Δ    Α

Ν

Πρόβλημα 3

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

#  Q107
$ J632
^ AKJ76
& 3

Β
Δ    Α

Ν

Πρόβλημα 6

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

#  108654
$ -
^ KJ54
& J1063

Β
Δ    Α

Ν

Πρόβλημα 5

      Zεύγη - AΔ στη δεύτερη
Δύση Bορράς Aνατολή Nότος
   1& 
1$ πάσο ;
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Πρόβλημα Λογικής

Πέντε ζευγάρια μπριτζέρ, από όσα έλαβαν μέρος  μέρος στο Πα-
νελλήνιο Πρωταθλήμα Μικτών Ζευγών, κατέλαβαν τις πρώτες 5 
θέσεις της Γεν. Κατάταξης.

Με τα στοιχεία που δίνονται παρακάτω, και δεδομένο ότι κάθε 
ζευγάρι κατάγεται από το ίδιο μέρος, και παίζουν το ίδιο σύστη-
μα, μπορείτε να βρείτε ποιο ζευγάρι  έπαιζε Γαλλικά 5φυλλα;

  1.- Ο Γιώργος Ιωάννου έλαβε μέρος στον αγώνα

  2.- Ο Δημήτρης παίζει 2 over 1

  3.- Ο Κώστας είναι από τη Σάμο

  4.- Ο Νάσικας που είναι από την Αθήνα, κατατάχτηκε ακριβώς 
πάνω από τον Περαντζά

  6.- Το ζευγάρι της Νανάς παίζει Precision

  7.- Ο Χασομέρης έπαιζε με την Αμαλία

  8.- Το ζευγάρι που  ήρθε τρίτο είναι από την Ρόδο

  9.- Ο Περικλής ήρθε πρώτος

10.- Αυτός που έπαιζε με την Ρωξάνη έκανε ποσοστό γειτονικό με 
το ζευγάρι που έπαιζε ACOL

11.- Το ζευγάρι  που παίζει SAYC έκανε ποσοστό γειτονικό με το 
ζευγάρι της  Αμαλίας

12.- Αυτός που έπαιζε με την Νεφέλη είναι από την Θεσσαλονίκη

13.- Ο Κίμων έπαιζε με την Σιλβάνα

14.- Ο Περικλής κατατάχθηκε ακριβώς πάνω από τον Σκαρπέτο

15.- Το ζευγάρι της Ρωξάνη έκανε ποσοστό γειτονικό με το ζευ-
γάρι  από την Κρήτη. 

Λύση Tεύχους 111

#  763      
$ A5
^ AJ853
& Q84

#  AKQ104
$ 84
^ KQ2
& 1073

Β
Δ    Α

Ν

Ομάδες. ΒΝ στη δεύτερη  
Μοίρασε ο Nότος

Nότος Δύση Bορράς Aνατολή
1 #  πάσο 2 ^      πάσο
2 #             πάσο 3 #       πάσο
4 #   όλοι πάσο

Αντάμ:$ K

Ο Νότος έχει δώσει ήδη 2 λεβέ  και έχει ακόμα μια χανόμενη πίκα, που δε φαίνε-
ται να μπορεί να γλυτώσει. Συνεπώς πρέπει οπωσδήποτε να μαντέψει τη θέση της 
Ντάμας ατού για να μη μπει μέσα. Όμως, ίσως δε χρειάζεται να βιαστεί να μαντέ-
ψει. Στην τέταρτη λεβέ θα παίξει τα μεγάλα ονέρ στα σπαθιά και στις πίκες, θα κό-
ψει ένα σπαθί και θα παίξει το τελευταίο καρό του μορ. Όταν η Ανατολή ξεσκαρ-
τάρει άλλο φύλλο, ο Νότος κόβει το καρό και παίζει πίκα. Στο χέρι του έχουν μεί-
νει στα ατού $Κ-10-9 και στο μορ $Α-J-7 και είναι βέβαιο ότι θα κάνει τις υπό-
λοιπες λεβέ! 
Από το παίξιμο στις 3 πρώτες λεβέ φαίνεται ότι το τέταρτο καρό (το 10) βρίσκε-
ται στη Δύση. Αν, πάντως, η Ανατολή ακολουθήσει στο τέταρτο καρό, ο Νότος 
θα διώξει την πίκα και αργότερα θα προσπαθήσει να μαντέψει τη θέση της $Q.

Ο Νότος δεν μπορεί να κάνει τίποτε αν η Δύση κρατά ^109xx, αλλά μπο-
ρεί να γλυτώσει αν το σόλο του άλλου αντιπάλου είναι το ^9 ή το ^10. 
Στην τέταρτη λεβέ, ο Νότος πρέπει να παίξει το ^Κ και να τον πάρει με τον 
^Α του μορ. Μετά μαζεύει τα ατού και παίζει τη ^Q. Αν τα καρά ήταν μοι-
ρασμένα 3-2 δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν η Ανατολή, που έβαλε στην αρχή 
το ^9 ή το ^10,  διώξει τώρα κάποιο φύλλο, ο Νότος συνεχίζει με μικρό 
καρό για το ^8 του μορ μετά το ^J καθώς και το πέμπτο καρό διώχνο-
ντας από το χέρι του δύο χανόμενες και πετυχαίνοντας το συμβόλαιό του 
με μία λεβέ άνω. 

  Eξασκηθείτε 
  στην εκτέλεση

ΠPOBΛHMA 2 (***)

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

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

10. A O Π Σ A N E A P A

ΛYΣEIΣ ΠPOBΛHMATΩN AΠO ΣEΛ. 17
ΠPOBΛHMA 1 (***)

Ομάδες. Όλοι στη δεύτερη
Μοίρασε ο Bορράς

Αντάμ: ^A

#  K106
$ AJ76
^ 9542
& AK

#  A84
$ K10985
^ Q8
& J105

#  QJ93
$ 4
^ AKJ6
& 7643

#  752
$ Q32
^ 1073
& Q982

Β
Δ    Α

Ν

N Δ B A
1^ πάσο

1$ πάσο 2$ πάσο

4$ όλοι
πάσο

Γρίφος
Βασισμένη στον πασίγνωστο γρίφο του Αϊνστάιν, 
η σπαζοκεφαλιά που σας παρουσιάζουμε 
δημιουργήθηκε από τον Δημήτρη Τόγια, 
τον οποίο ευχαριστούμε. Απολαύστε την!




