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A 
γαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι
Απρόσμενες δυσάρεστες εξελίξεις φέρνουν στα χέρια 

σας με καθυστέρηση το παρόν τεύχος του περιοδικού. Συ-
γκεκριμένα, η εταιρία που εκδίδει το περιοδικό ενημέρω-
σε την ΕΟΜ ότι υπαναχωρεί από την αρχική μας συμφω-
νία, λόγω μη εξεύρεσης των αναμενόμενων διαφημίσεων 
και χορηγιών που θα κάλυπταν το κόστος έκδοσης. Έγινε 
μια πρόταση εκ μέρους της εταιρίας για νέα συμφωνία, μια 
αντιπρόταση εκ μέρους της ΕΟΜ και αυτή τη στιγμή εξε-
τάζονται διάφορες εναλλακτικές σχετικά με τον τρόπο που 
θα συνεχίσει τη διαδρομή του το περιοδικό μας. Όμως ο 
χρόνος κυλούσε και φθάσαμε αρχές Ιουλίου να πρέπει να 
εκδοθεί το τεύχος Μαρτίου - Απριλίου. Για να ξεπεράσου-
με την άκομψη αυτή αναντιστοιχία αποφασίσαμε το πα-
ρόν τεύχος, όπως και το επόμενο, να καλύψουν χρονικά 
διαστήματα τριών μηνών το καθένα.
Όσοι από σας παρακολουθείτε λεπτομερώς τα αποτελέ-
σματα των αγώνων, θα έχετε παρατηρήσει  νέα ονόματα 
Σωματείων (άγνωστα για πολλούς) που φιγουράρουν στην 
ιστοσελίδα μας. Η αθόρυβη δουλειά που γίνεται στον το-
μέα της διάδοσης συνεχίζει να φέρνει αποτελέσματα και 
χωρίς καλά - καλά να το πολυκαταλάβουμε ο αριθμός των 
Σωματείων της ΕΟΜ έχει φθάσει τα 55. Παρόλα αυτά, προ-
σωπικά δεν είμαι ευχαριστημένος από το βαθμό αποδο-
χής του μπριτζ στην ευρύτερη κοινωνία. Ο περισσότερος 
κόσμος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το άθλημά μας με 
επιφυλακτικότητα και θα πρέπει, όλοι όσοι το αγαπάμε, να 
δουλέψουμε πολύ σκληρά και για πολύ καιρό ακόμη, προ-
κειμένου να φέρουμε το μπριτζ στη θέση που του αρμό-
ζει και στην εκτίμηση που απολαμβάνει στις κοινωνίες της 
Δυτ. Ευρώπης και των ΗΠΑ. Στόχος μας παραμένει να κα-
τορθώσουμε να μας ενοχλούν οι αμύητοι για να τους μά-
θουμε το μπριτζ, αντί να τους χτυπάμε εμείς την πόρτα, 
αλλά προς το παρόν, θα πρέπει ο καθένας μας να χτυπή-
σει όσες πόρτες μπορεί, προκειμένου να φέρνουμε συνε-
χώς καινούριους ανθρώπους κοντά μας.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Αλέξανδρος Αθανασιάδης

Πρόεδρος της ΕΟΜ

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

Στα τακτικά μέλη της ΕΟΜ εντάχτηκαν τα Σωματεία  Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πόρτο Ράφτη 
(ΙΟΠΟΡ), Όμιλος Μπριτζ Θρακομακεδόνων (ΘΡΑΚΟΜ),  Αθλητικό Κέντρο Αντισφαίρισης 
Μαραθώνα (ΑΚΑΜ) και ΕΔΡΑ Βριλησσίων.

Αναγνωρισμένα από την ΕΟΜ σαν «υπό ίδρυση» βρίσκονται επίσης τα Σωματεία ΛΑΤΩ Αγί-
ου Νικολάου Κρήτης και Αθλητική Ακαδημία Αιγάλεω, αθλητικό σωματείο που δραστηριοποιείται 
στην περιοχή από το 1987, ενώ σύντομα πρόκειται να υποβάλλει τα σχετικά δικαιολογητικά για να 
ενταχθεί στη δύναμη της ΕΟΜ το Σωματείο Πανελλήνια Ένωση Κωφών (ΠΕΚ).

3

Aγωνιστικά...       και άλλα

3
O επίτιμος 

Αντιπρόεδρος 
της ΕΟΜ, 

ιδρυτής του Ομίλου 
Αγωνιστικού Μπριτζ 
Θεσσαλονίκης,  Νί-
κος Ασμενιάδης  
έγραψε ένα θαυμά-
σιο βιβλίο 128 σε-
λίδων για ένα άλλο 
πνευματικό παιγνί-
δι, πολύ δημοφιλές 
στις μέρες μας, το 
Sudoku.

y

y

Ολοκληρώθηκε αυτές τις μέρες το 6ο Ανοικτό 
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που έγινε στην Οστάν-
δη του Βελγίου από 6 έως 29 Ιουνίου. Στο επό-
μενο τεύχος θα υπάρχει σχετικό άρθρο με απο-

τελέσματα και ενδιαφέρουσες διανομές από τη δι-
οργάνωση αυτή.  Τα εκατομμύρια των φίλων του 
Μπριτζ παγκοσμίως θα έχουν προσεχώς την ευκαι-
ρία να παρακολουθήσουν ζωντανά μέσω Διαδικτύ-
ου τη μεγαλύτερη διεθνή διοργάνωση, το 41ο Πα-
γκόσμιο πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στο Μπα-
λί της Ινδονησίας από 16 έως 29 Σεπτεμβρίου 2013.

l    Στο Money Show, το μεγαλύτερο πο-
λυσυνέδριο στην Ν.Α. Ευρώπη, που  συγκε-
ντρώνει το ενδιαφέρον χιλιάδων συνέδρων 
και επισκεπτών του οικονομικού, πολιτικού 
και κοινωνικού status, έδωσε το παρόν και 
η ΕΟΜ. Tο Συνέδριο Money Show έγινε τον 
Aπρίλιο στη Θεσσαλονίκη και θα επαναλη-
φθεί το Δεκέμβριο στην Aθήνα.

21 παίκτες του Μπριτζ μαζί με φίλους και συγ-
γενείς, ξεκίνησαν την Πέμπτη 23 Μαΐου για την 
Άσσο της Τουρκίας, προκειμένου να συμμετά-
σχουν στο 4ο Φεστιβάλ Μπριτζ Άσσου. Ο ΣΛΑΜ 

είχε πολλές επιτυχίες: Την πρώτη ημέρα το ζεύγος 
Μανιάτη Μυρσίνη και Κίνδερλη Πηνελόπη κατα-
κτούν την πρώτη θέση στην κατηγορία γυναικών 
και την 9η θέση στη γενική κατάταξη μεταξύ 51 ζευ-
γαριών. Οι κυρίες Καλλιόπη Μπάμπου και Αντιγόνη 
Φλωρά πρώτο ζεύγος γυναικών τη δεύτερη  και τρί-
τη μέρα και  το ζευγάρι Μαστραντωνάκης Γιώργος 
και Ουζουνέλλη Μένη  κατέκτησαν την 3η θέση στη 
γενική κατάταξη μεταξύ 54 ζευγών την τρίτη ημερί-
δα.

Ο κόσμος του ΜΠΡΙΤΖ
Aγωνιστικά... και άλλα
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Έ νας από τους παλαιότερους αθλητές του αγωνιστικού 
Μπριτζ ο Ελληνοαμερικάνος Τζίμ Κάρει (Jim Caray) απε-

βίωσε πλήρης ημερών σε ηλικία 93 ετών. Ο Τζίμης υπηρέτη-
σε στο Αμερικανικό Ναυτικό και τραυματίστηκε στο Περλ Χάρ-
μπορ στην επίθεση των Ιαπώνων στις 7 Δεκεμβρίου 1941.  Ήρθε 
στην Ελλάδα το 1973 και έκτοτε παρέμεινε συνεχώς στη χώρα 
μας. Εκτός από ικανός αθλητής του Μπριτζ ήταν και αθλητής του 
Γκολφ.  Αγωνιστικό Μπριτζ έπαιζε συνεχώς μέχρι τους τελευταί-
ους μήνες πριν πεθάνει. Η διεύθυνση και οι συντάκτες του περι-
οδικού εκφράζουν στην οικογένειά του τα ειλικρινή τους συλλυ-
πητήρια.

T η Δευτέρα 27/ 05/ 2013 έφυγε 
από κοντά μας ο συναθλητής 

και αγαπητός φίλος Φαίδωνας Φλέσ-
σας σε ηλικία 27 ετών έπειτα από σύ-
ντομη ασθένεια. Είχε πάρει πρόσφα-
τα το πτυχίο του Ηλεκτρονικού Μη-
χανικού από το ΑΤΕΙ Πειραιά και σχε-
δίαζε να φύγει στο εξωτερικό. Το ξε-

κίνημά του στο χώρο του μπριτζ έγι-
νε πριν από 2 χρόνια και ήταν ιδιαίτε-
ρα ελπιδοφόρο. 
Ο ΠΟΑΜ εκφράζει τα βαθιά και ει-
λικρινή συλλυπητήριά του στην οι-
κογένεια του εκλιπόντος. Η απώλειά 
του θα είναι αισθητή σε όλους.

Από το Δ.Σ. του ΠΟΑΜ 

Σ αν κεραυνός χτύπησε τα 
αυτιά μας το νέο του απρό-

σμενου θανάτου του Βλαδίμηρου 
Αραϊζη. Το μπριτζ της Θεσσαλονί-
κης έγινε φτωχότερο και οι αμέ-
τρητοι φίλοι του σε όλη την Ελλά-

δα αισθανθήκαμε παγωμένοι.
 Τώρα που τον ξανάχαμε  μαζί 
μας, ύστερα από 5 χρόνια απου-
σίας στο εξωτερικό, τώρα που 
τον καμαρώναμε να χαίρεται για 
τις επιτυχίες των παιδιών του, 
τώρα που τον ακούγαμε να γε-
λάει  στο ζωντανό  μπριτζ και όχι  
στις οθόνες του ΒΒΟ, έφυγε ξαφ-
νικά από κοντά μας, χωρίς κανέ-
νας να είναι σε θέση να του προ-
σφέρει την παραμικρή βοήθεια. 
Οι άγγελοι είχαν αποφασίσει να 
τον πάρουν νωρίς ανάμεσά τους.
Ο Βλαδίμηρος, από πατέρα Λιβα-
νέζο και μητέρα Ελληνίδα, ήρθε 
στη Θεσσαλονίκη για να σπου-
δάσει στο ΑΠΘ και ρίζωσε μόνι-
μα στην πόλη μας. Εδώ τελείωσε 
μηχανικός, από τους καλύτερους, 
εδώ δημιούργησε και την οικογέ-
νειά του, από τις καλύτερες. Στα 

φοιτητικά του χρόνια έμαθε και 
το μπριτζ. Από τους καλύτερους 
και σ' αυτό, παρόλο που οι υπο-
χρεώσεις σε οικογένεια και δου-
λειά  δεν του άφηναν ελεύθερο 
χρόνο για να στραφεί στον πρω-
ταθλητισμό. Μόνο όσοι παίξα-
με μαζί του, είτε σαν συμπαίκτες 
είτε σαν αντίπαλοι, γνωρίζου-
με πόσο μεγάλος παίκτης ήταν. 
Αλλά όλοι μπορούσαν να δουν 
το πόσο ευχάριστος χαρακτήρας 
ήταν, πόση αγάπη έκρυβε μέσα 
του, πόσο προσπαθούσε να βοη-
θήσει όποιον είχε ανάγκη.
Μαζί με τα πιο ειλικρινή συλλυπη-
τήρια όλων, στη σύζυγό του και 
στους δυο γιους του, ευχόμαστε 
να παίρνουν δύναμη από τη σκέ-
ψη του για να συνεχίζουν.

Για το μπριτζ της Θεσσαλονίκης 

Αλέξ. Αθανασιάδης  



T ο Πανελλήνιο πρωτά-
θλημα Νέων 2013 δι-

οργανώθηκε από 12 έως 14 
Απριλίου στα εντευκτήρια του 
Αθηναϊκού Ομίλου Μπριτζ 
(ΑΟΜ).  

Η φετινή χρονιά είχε δυο 
ζευγάρια λιγότερα από το περ-
σινό ρεκόρ των 16 συμμετο-
χών, συγκριτικά τουλάχιστον 
με όλα τα παρόμοια πρωταθλή-
ματα της τελευταίας  δεκαετίας.

Οι αθλητές προέρχονταν 
από δέκα διαφορετικά σωμα-
τεία με δυο από αυτά της Περι-
φέρειας.

Οι φετινοί πρωταθλητές Βώ-
βος Κωνσταντίνος και Οικο-
νομόπουλος Ιωάννης κατέλα-
βαν την πρώτη θέση  την 1η 
και 3η ημερίδα (ισοβαθμώντας 
με τους Άρη Αναστασάτο και 
Στράτο Τόγια την Παρασκευή) 
με 63,14% και 65,57% αντί-
στοιχα και ισοβάθμησαν στη 
δεύτερη θέση με τους Καλαμα-
τιανούς Γεώργιο Κομηνέα  και 
Σωτήρη Οικονόμου το Σάββα-
το. Την ημερίδα αυτή πρώτευ-
σαν οι Μιχάλης Σοφιός – Βαγ-
γέλης Φωτόπουλος με 62,50%. 
Οι ίδιοι κατέλαβαν και τη δεύ-
τερη θέση της τελικής κατάτα-
ξης. Στην τρίτη θέση του πρω-
ταθλήματος τερμάτισαν οι Πέ-
τρος Ρούσσος – Άγγελος Νικη-
τόπουλος. 

Διευθυντής του αγώνα ήταν 
ο εθνικός διαιτητής της ΕΟΜ 
Δημήτρης Τζοτζολάκης ο οποί-
ος μίλησε για μια ζωντανή, φρέ-
σκια, χαρούμενη διοργάνωση.

Μας είπε επίσης: “Συγχαίρω 
όλα τα παιδιά, ειδικά όμως το 
ζευγάρι των Κομηνέα  - Οικο-
νόμου για την εξαιρετική τους 
εμφάνιση, σε σχέση με το χρο-
νικό διάστημα που παίζουν, 
αλλά και τον δάσκαλό τους Πέ-
τρο Ρούσσο. Μπράβο Πέτρο! 
Συνέχισε έτσι!”

Τα έξι πρώτα ζεύγη 
της τελικής κατάταξης:

T ο πρωτάθλημα ομά-
δων Seniors 2013 δι-

εξήχθη στα ευρύχωρα εντευ-
κτήρια του ΟΑΜKH από 12 έως 
14 Απριλίου. Για άλλη μια χρο-
νιά η συμμετοχή ήταν σχετικά 
μικρή, αν και μεγαλύτερη από 
άλλες φορές, ενώ για πρώτη 
φορά  ο αγώνας δεν ήταν ενο-
ποιημένος αλλά χωρίστηκε σε 
2 ενότητες κατηγοριών 1-16 και 
1-9. 

Όλοι οι αθλητές ήταν υπο-
χρεωτικά, σύμφωνα και με τα 
διεθνώς ισχύοντα, γεννηθέ-
ντες το 1953 και πριν. Πολλοί 
από τους αθλητές εξέφρασαν 
την άποψη ότι το πρωτάθλη-
μα αυτό θα πρέπει να γίνεται 
και κατά ζεύγη όπου ή συμμε-
τοχή πιθανότατα θα είναι πολύ 
μεγαλύτερη. Εναπόκειται στην 
επιτροπή αγώνων να εισηγηθεί 
και στο Δ. Σ. της ΕΟΜ να απο-
φασίσει σχετικά, βρίσκοντας τις 
απαραίτητες ημερομηνίες, αν 
όχι για φέτος, τουλάχιστον για 
το επόμενο έτος 2014.

Στον αγωνιστικό τομέα στην 
ενότητα 1-16 όπου συμμετεί-
χαν 7 ομάδες η ομάδα «Καρ-
λαύτη» αποσπάστηκε από νω-
ρίς στη βαθμολογία και φάντα-
ζε ότι κερδίσει δια περιπάτου, 
έως ότου έκανε την πρώτη της 
ήττα στον προτελευταίο αγώ-
να από την ομάδα «Ρούσσος». 
Έτσι μπήκαν στο χορό της πρώ-
της θέσης και άλλες ομάδες,  
όμως η ομάδα «Καρλαύτη» πέ-
τυχε τελικά να στεφθεί πρωτα-
θλήτρια όπως και την περσι-
νή χρονιά. Στη δεύτερη θέση 

η ομάδα «Λάμπρου» και στην 
τρίτη η ομάδα «Ρούσσος».

Οι συνθέσεις και 
η βαθμολογία των τριών 

πρώτων ομάδων: 

Στην ενότητα 1-9 το τουρ-
νουά ήταν μεγαλύτερο καθώς 
συμμετείχαν 9 ομάδες. Εδώ η 
ομάδα «Ψυχογιός» κέρδισε με 
αρκετή διαφορά από τη δεύτε-

ρη, ομάδα «Γεωργακά». Στην 
τρίτη θέση της κατάταξης, σε 
απόσταση από τις υπόλοιπες 
ομάδες, η ομάδα «Γούλιου».

Οι συνθέσεις και 
η βαθμολογία των τριών 

πρώτων ομάδων: 

          
ΝΕΩΝ 2013 ΝΕΩΝ 2013

          ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

1 
Βώβος Κ – 
Οικονομόπουλος Ιω

63.31

2 
Σοφιός Μ – 
Φωτόπουλος Ε

60.43

3 
Ρούσσος Π – 
Νικητόπουλος Α

58.27

4 
Αναστασάτος Αρ – 
Τόγιας Σ

57.32

5 
Κομηνέας Γ – 
Οικονόμου Σ

52.76

6 
Πετρέλλη Ε – 
Μιχαηλίδου Ε

51.55

SENIORS 2013

1 

Καρλαύτης Γ
Παπακονδύλης Ι
Τριβυζάς Α
Μιχαλόπουλος Μ.
Ακριτίδης Σ.
Μανιάς Π

115,00

2

Λάμπρου Δ.
Λαγγουράνης Φ.
Αθερινός Β.
Συμεώνογλου Α.

109,00

3

Ρούσσος Γ.
Πανόπουλος Κ.
Βαρελάς Δ.
Ζώτος Λ.

104,00

1 

Ψυχογιός Β.
Κατσούφρη Θ.
Γρίσπος Γ.
Λαβράνος Ν.
Ράπτη Δ.
Βάλβη Α.

161,00

2

Γεωργακά Ε.
Καλουτά Κ.
Πολίτης Δ.
Βεργιτσάκης Ι.
Δελή Χ.
Κάντζια Α.

148,00

3

Γούλιου Μ.
Κυριαζή Μ.
Χατζηανδρέου Σ.
Γραμματικός Ι.
Τζαβάρα Α.

142,00

76

Kωνσταντίνος Bώβος Oικονομόπουλος I

Mιχάλης Σοφιός

Eυάγγελος Φωτόπουλος
Oι 5 αθλητές της νικήτριας ομάδας ΟΠΕΝ

α ρ ι σ τ ε ρ ά : 

Mανιάς Π,
Mιχαλόπουλος M,
Παπακονδύλης I

δ ε ξ ι ά : 

Tριβυζάς A,
Kαρλαύτης Γ
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ΠΑΙΓΝΙΔΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ

ΚΟΥΙΖ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ
Για νέους αθλητές

Του Πέτρου Ρούσσου

Του Πέτρου Ρούσσου

Σ 
τη διανομή Νο.13 ο 
Βορράς κλήθηκε να 

εκτελέσει 3ΧΑ και πήγε μία 
μέσα. H αντάμ ήταν ο ^Κ. 
Μπορείτε να βρείτε τι έπαιξε 
λάθος;

Ο Βορράς πήρε τον ^Α και 
αφού τράβηξε τις πίκες, έπαιξε 
$ΑΚQ ελπίζοντας να πέσει ο 
Βαλές. Αυτό δεν έγινε και έτσι 
πήγε μία μέσα.

Το να πέφτει ο $J 3φυλλος 
ή 2φυλλος όμως δεν ήταν το 
καλύτερο πλάνο εκτέλεσης. Η 
πιθανότητα τα φύλλα να είναι 
μοιρασμένα 4-3 είναι περίπου 
62% ενώ 5-2, 31%. Το να εί-
ναι, λοιπόν, ο $J 3φυλλος εί-

ναι τα 3/7 του 62%, δηλαδή, 
26.6%. Το να είναι ο $J 2φυλ-
λος είναι τα 2/7 του 31%, δη-
λαδή, 8.9%. Επομένως, η πι-
θανότητα να πέφτει ο $J είναι 
περίπου 26.6 + 8.9 = 35.5%*. 
Δηλαδή, πολύ λιγότερο από 
το 50% που είναι η εμπάς. Άρα 
ο εκτελεστής έπρεπε να παίξει 
για την εμπάς του $J. 

*πρέπει να προσθέσουμε 
0,5% για τη σπάνια περίπτωση 
να είναι ο Βαλές ξερός εκτός 
εμπάς (αν είναι στην εμπάς θα 
το δούμε άμεσα).  

Σ 
το παρακάτω κουίζ πι-
θανοτήτων σε συνηθι-

σμένους συνδυασμούς φύλ-
λων στο ίδιο χρώμα θεώρησε 
ότι έχεις άφθονες επικοινωνί-
ες και μπορείς να παίζεις από 
οποιοδήποτε χέρι θες (Δύση ή 
Aνατολή), οποιαδήποτε στιγ-
μή! 

Επίσης πρέπει να λάβεις 
υπόψη σου τις παρακάτω ση-
μειώσεις:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Κάθε φορά 
παίζουμε με τρόπο ώστε να 
εξασφαλίσουμε τη βέλτιστη 
πιθανότητα. Π.χ. δεν παίζου-
με να πέφτει ο Κ ξερός εκτός 
εμπάς.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Υποθέτου-
με ότι το δεύτερο χέρι (αντίπα-
λος) ακολουθεί κάθε φορά με 
μικρό φύλλο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Η απάντη-
ση 0% ανταποκρίνεται και για 
σχεδόν 0%. Το ίδιο και τα υπό-
λοιπα ποσοστά που παρατίθε-
νται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Καμία από τις 
παρακάτω απαντήσεις, δεν έχει 
να κάνει με πιθανή κατανομή 
των φύλλων αλλά μόνο με κα-
τανομή των ονέρ που λείπουν. 
Η πιθανότητες κατανομής των 
φύλλων θα συζητηθεί σε μελ-
λοντικό κουίζ.

#  KQJx
$ AKQ10
^ Ax
& xxx

#  Axx
$ xx
^ xx
& QJ10xxx

Β
Δ    Α

Ν
^ K

4 - 3 62%

5 - 2 31%

6 - 1 7%

7 - 0 1%

1.  AJ109  x x x x
N  Ποια η πιθανότητα να κάνεις 3 από τις 

4 μπάζες;  
Α. 50% | Β. 65%  |  Γ. 75%  | Δ.83.5%

2. AQ10 x x x
N  Ποια η πιθανότητα να κάνεις 2 από τις 

3 μπάζες; 
Α. 25% | Β. 40%  |  Γ. 50%  | Δ.75%

3. AQ10 x x x
N  Ποια η πιθανότητα να κάνεις και τις 3 

μπάζες;  
Α. 0% | Β. 25%  |  Γ. 50%  | Δ.75%

4. A Q J x x x
N  Ποια η πιθανότητα να κάνεις και τις 3 

μπάζες;  
Α. 0% | Β. 25%  |  Γ. 50%  | Δ.75%

5. A Q J  x x x
N  Ποια η πιθανότητα να κάνεις 2 από τις 

3 μπάζες; 
Α. 0% | Β. 40%  |  Γ. 50%  | Δ.100%

6. A10x Q J x
N  Ποια η πιθανότητα να κάνεις 2 από τις 

3 μπάζες; 
Α. 25% | Β. 40%  |  Γ. 50%  | Δ.100%

7. A x x  Q J x
N  Ποια η πιθανότητα να κάνεις και τις 3 

μπάζες;  
Α. 0% | Β. 40%  |  Γ. 50%  | Δ.75%

8. A J x x x x
N  Ποια η πιθανότητα να κάνεις 2 από τις 

3 μπάζες;   
Α. 0% | Β. 25%  |  Γ. 50%  | Δ.75%

9. AK10  x x x
N  Ποια η πιθανότητα να κάνεις και τις 3 

μπάζες;  
Α. 0% | Β. 25%  |  Γ. 50%  | Δ.75%

10. A x x  Q x x
N  Ποια η πιθανότητα να κάνεις 2 από τις 

3 μπάζες;  
Α. 0% | Β. 25%  |  Γ. 50%  | Δ.75%

11. A x x  J109
N  Ποια η πιθανότητα να κάνεις 2 από τις 

3 μπάζες; 
Α. 0% | Β. 25%  |  Γ. 50%  | Δ.75%

12. A x x  K J x
N  Ποια η πιθανότητα να κάνεις και τις 3 

μπάζες; 
 Α. 0% | Β. 25%  |  Γ. 50%  | Δ.75%

13. AKQJ9  x x x x
N   Ποια η πιθανότητα να κάνεις και τις 

5 μπάζες;  

Α. 0% | Β. 25%  |  Γ. 50%  | Δ.100%
14. Κ x x  x x x
N  Ποια η πιθανότητα να κάνεις 1 από τις 

3 μπάζες;  
Α. 0% | Β. 25%  |  Γ. 50%  | Δ.75%

15. K J x  x x x
N  Ποια η πιθανότητα να κάνεις 2 από τις 

3 μπάζες; 
Α. 0% | Β. 25%  |  Γ. 50%  | Δ.75%

16. KJ10  x x x
N  Ποια η πιθανότητα να κάνεις 2 από τις 

3 μπάζες;  
Α. 0% | Β. 25%  |  Γ. 50%  | Δ.75%

17. KQ x  x x x
N  Ποια η πιθανότητα να κάνεις 2 από τις 

3 μπάζες; 
Α. 0% | Β. 25%  |  Γ. 50%  | Δ.75%

18. K x x  J 10x
N  Ποια η πιθανότητα να κάνεις 2 από τις 

3 μπάζες;  
Α. 0% | Β. 25%  |  Γ. 50%  | Δ.75%

19. K x x  Q10x
N  Ποια η πιθανότητα να κάνεις 2 από τις 

3 μπάζες; 
Α. 0% | Β. 25%  |  Γ. 50%  | Δ.75%

20. Q10x  J x x
N  Ποια η πιθανότητα να κάνεις 1 από τις 

3 μπάζες;  
Α. 0% | Β. 25%  |  Γ. 50%  | Δ.100%

21. Q J x  x x x
N  Ποια η πιθανότητα να κάνεις 1 από τις 

3 μπάζες;  
Α. 25% | Β. 50%  |  Γ. 75%  | Δ.100%

22. Q109  x x x
N  Ποια η πιθανότητα να κάνεις 1 από τις 

3 μπάζες;  
Α. 0% | Β. 25%  |  Γ. 50%  | Δ.75%

23. Q x x  x x x
N  Ποια η πιθανότητα να κάνεις 1 από τις 

3 μπάζες; 
Α. 0% | Β. 25%  |  Γ. 50%  | Δ.75%

24. QJ109x  x x x x
N  Ποια η πιθανότητα να κάνεις 3 από τις 

5 μπάζες;  
Α. 0% | Β. 25%  |  Γ. 50%  | Δ.100%

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΥΙΖ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ
1: Γ,  2: Δ, 3. Β: 4. Γ: 5. Δ 6: Δ, 7: Α, 8: Β, 9: Β, 10: Γ, 
11: Δ, 12; Γ, 13: Δ, 14: Γ, 15: Β, 16: Γ, 17; Γ, 18: Α, 
19: Γ, 20: Δ. 21: Γ, 22; Γ, 23: Β, 24: Δ. 

Πιθανότητες κατανομών 
όταν μας λείπουν 7 φύλλα:
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για ΕΠΙΔΟΞΟΥΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ
του Γιώργου Kότση

1. 

Συμβόλαιο 4#. Αντάμ ^8. 
Η αντάμ ^8 είναι σίγου-

ρα σόλο, γιατί με οποιονδήπο-
τε άλλο συνδυασμό από J1098 
που λείπουν, ο σύντροφος θα 
είχε βγει με κάποιο άλλο φύλ-
λο. Η Ανατολή παίρνει τον Άσο 
και βλέπει ότι θα κάνει τον #Α 
και θα δώσει ένα κοφτό καρό 
στον συμπαίκτη της. Βλέπει 
όμως επίσης ότι ο Νότος μπο-
ρεί να ξεφυλλίσει 2 χανόμενες 
πάνω στα καρά. Άρα, που θα 
βγει η τέταρτη λεβέ;

Σκεπάστε τα παρακάτω και 
σκεφθείτε.

Άλλη κοφτή δεν μπορεί να 
υπάρξει διότι οι Β-Ν έχουν φιτ 
στις πίκες 4-4 επομένως η Δύση 
έχει 2 ατού. Όταν η Δύση κόψει 
το πρώτο καρό και η Ανατολή 
πιάσει μετά την πρώτη πίκα με 
τον Άσο η Δύση δεν έχει άλλο 
ατού. Τι γίνεται στα σπαθιά;; Αν 
η Δύση έχει τον Άσο δεν πρό-

κειται να τον χάσει. Άρα μένει 
έτσι μόνο η κούπα. Αν ο $Α εί-
ναι στη Δύση έχει καλώς. Αν 
όμως η Δύση έχει τον Ρήγα και 
η Aνατολή δώσει πρώτα το κό-
ψιμο του καρό, πιάσει μετά τον 
#Α και παίξει τότε κούπα θα πά-
ρει ο Νότος τον $Α, θα τραβή-
ξει τα ατού και θα ξεφυλλίσει 
ό,τι κούπα έχει πάνω στα 2 μετρ 
καρά και το συμβόλαιο βγήκε. 
Γι’ αυτό η Ανατολή πρέπει να 
πάρει τον ^Α και να παίξει αμέ-
σως κούπα, ώστε να προλάβει 
η Δύση να κάνει $K αν τον έχει. 
Στη συνέχεια έχει ακόμα την ευ-
καιρία να δώσει κοφτή καρό 
αφού έχει ακόμα τον Άσο ατού. 

2.

Συμβόλαιο  4# από τον 
Νότο. Αντάμ ^3. 

Η Ανατολή παίρνει την ^Q 
και ο Νότος ακολουθεί άρα 
προφανώς το ^3 είναι σόλο. Η 
Ανατολή συνεχίζει με τον ^Α 
και παίζει λιμό καρό που το κό-

βει ο Νότος με μεγάλο ατού, 
τραβάει τα υπόλοιπα ατού με 
#AQ, ξεφυλλίζει μία κούπα 
πάνω στο ^Κ και δίνοντας μόνο 
τον &Α καμαρώνει σαν γύφτικο 
σκεπάρνι όταν βλέπει ότι άλλοι 
Νότοι μπήκαν μέσα. 

Είχε δίκιο; (Ασφαλώς για να 
το ρωτάω δεν είχε). Τι λάθος 
έκανε η άμυνα και του χάρισε 
το συμβόλαιο;

Σκεπάστε τα παρακάτω και 
σκεφθείτε.

Η Ανατολή με το γερό χέρι 
που κρατάει δύσκολα μπορεί 
να περιμένει βοήθεια από την 
Δύση. Βλέπει ότι έχει 3 σίγου-
ρες λεβέ, ^AQ και &Α, και αν 
όλα πάνε καλά θα κάνει και τον 
$Κ. Υπάρχει κίνδυνος να χαθεί 
η αρχοντιά του; ΝΑΙ, αν ο Νότος 
βαστάει μόνο δύο κούπες και 
καταφέρει να ξεφυλλίσει μία 
κούπα. Μα πάνω σε τι; Το μόνο 
πιθανό χαρτί είναι ο ^Κ!! Άρα 
η Ανατολή πρέπει να κρατήσει 
τον ̂ Α ώστε να κρέμεται η απει-
λή του πάνω από τον δύστυχο 
^Κ. Πώς θα το πετύχει αυτό; 
Όταν πάρει την ^Q να παίξει το 
^2 (αντί του ^Α) ζητώντας σπα-
θί. Κόβει η Δύση και παίζει πει-
θήνια σπαθί, το 4 ζητώντας πάλι 
καρό. Παίρνει η Ανατολή και 
ξαναπαίζει μικρό καρό που το 
κόβει ο Νότος με μεγάλο ατού. 
Αλλά τώρα έμεινε ο ^Α για να 
φάει τον άτυχο ^Κ και δεν έχει 
ο Νότος πού να ξεφυλλίσει τη 
χανόμενη κούπα. 

Δ B  A N
    1&
πάσο 1^ πάσο 1#
πάσο 4# όλοι πάσο 

#  QJ92
$ J9
^ KQ743
& K4

#  K1064
$ AQ
^ J109
& A862

Β
Δ    Α

Ν

#  A75
$ 10742
^ A652
& Q10

#  83
$ K8653
^ 8
& J0753

Δ B  A N
    1#
πάσο 4&* πάσο 4#
όλοι πάσο 

#  Q1075
$ AJ65
^ K1065
& 9

#  AKQ98
$ Q3
^ J7
& KQ32

Β
Δ    Α

Ν

#  62
$ K10
^ AQ9842
& A107

#  43
$ 98742
^ 3
& J8654

Μερικές φορές ο εκτελε-
στής θα βρεθεί στο χέρι του 
χωρίς κατέβασμα στον μορ 
και θα πρέπει να επιχειρήσει 
να ανοίξει ένα χρώμα όπως 
αυτό του διαγράμματος, που 
συχνά θα είναι το χρώμα των 
ατού.

 Το πρόβλημα είναι, αφού 
παίξουμε τον άσσο, αν θα συ-
νεχίσουμε με τη ντάμα ή με το 
δέκα. Τεχνικά, αν δεν έχουμε 
κάποια ένδειξη, τα δύο παι-
ξίματα είναι ισοδύναμα : το 
πρώτο κερδίζει στην περίπτω-
ση που ο βαλές είναι δίφυλ-
λος, το δεύτερο στην περίπτω-
ση που ο ρήγας είναι δίφυλ-
λος (οι περισσότεροι εκτελε-
στές θεωρούν πιο εντυπωσι-
ακό το pin του βαλέ από το 
να ρίξουν τον δίφυλλο ρήγα). 
Το παίξιμο της ντάμας είναι 
όντως πιο σωστό, γιατί ο παί-
κτης που θα κερδίσει με τον 
δίφυλλο ρήγα, δε θα μπορεί 
να είναι βέβαιος για το ποιος 
έχει τον βαλέ (ο εκτελεστής θα 
έπαιζε κατά τον ίδιο τρόπο με 
AQJ109) και αυτό το γεγονός 
ίσως επηρεάσει την άμυνα στη 
συνέχεια.   

Στο διάγραμμα, παίζοντας 
από τον μορ, ο εκτελεστής θέ-
λει να ανακαλύψει ποιος αμυ-
νόμενος έχει τον άσσο. Εναντί-
ον του μέσου παίκτη στη θέση 

της Δύσης, το φύλλο που στα-
τιστικά έχει τις περισσότερες 
πιθανότητες να τον δελεάσει 
να πάρει τον άσσο, αν φυσικά 
τον έχει, είναι ο ρήγας (ο μέ-
σος παίκτης αμφιβάλλει για τη 
θέση της ντάμας). Ένας ισχυ-
ρός όμως παίκτης στη Δύση 
μάλλον δε θα πέσει στην πα-
γίδα και θα αφήσει έξω, θεω-
ρώντας ότι το πιο πιθανό είναι 
να μην έπαιξε ο Νότος προς 
απροστάτευτο ονέρ. Γι’ αυτό, 
εναντίον ισχυρού παίκτη στη 
Δύση, το φύλλο που είναι πι-
θανότερο να προκαλέσει το 
πάρσιμο της λεβέ με τον άσσο, 
είναι η ντάμα (η Δύση πιθανόν 
να φοβηθεί ότι τον ρήγα τον 
έχει η Ανατολή και ότι αν αφή-
σει έξω ίσως δώσει κρίσιμο τέ-
μπο στον εκτελεστή).

Στο διάγραμμα ο Νότος κά-
νει την εμπάσα του ρήγα, έχο-
ντας όλα τα υπόλοιπα ονέρ. 
Παίζοντας από τον μορ, το 
σωστό φύλλο είναι η ντάμα : 
αν η εμπάσα περάσει, δεν έχει 
σημασία για τον Νότο το φύλ-
λο που έπαιξε, το ίδιο και αν 
χάσει. Έχει όμως σημασία για 
τους αμυνόμενους. Για παρά-
δειγμα, αν ο Νότος έβαζε το 
δέκα και κράταγε, η Ανατολή 
θα ήξερε αμέσως ότι η Δύση 
δε μπορεί να έχει ούτε τον 
βαλέ ούτε τη ντάμα και επομέ-
νως τα έχει ο εκτελεστής. Αντί-
θετα, αν ο Νότος βάλει τη ντά-
μα και κερδίσει, η Ανατολή, 
που έχει τον ρήγα, παραμέ-
νει στο σκοτάδι σχετικά με τη 

θέση του δέκα και του βαλέ. 
Ανάλογα, αν η εμπάσα χάσει, 
έχοντας βάλει από το χέρι το 
δέκα, η Ανατολή αμέσως θα 
συμπεράνει ότι η Δύση δεν 
έχει τον βαλέ ή τη ντάμα (ο γε-
νικός κανόνας είναι ο αμυνό-
μενος να παίρνει τη λεβέ με το 
μικρότερο από τα ονέρ του), 
ενώ αν έχει βάλει τη ντάμα, 
η Ανατολή δε θα ξέρει ποιος 
έχει το δέκα και τον βαλέ. Και 
στην περίπτωση αυτή όμως, 
αν ο εκτελεστής θέλει να ανα-
καλύψει το συντομότερο αν η 
εμπάσα περνάει  και δεν τον 
νοιάζει τόσο αν θα αποκαλύ-
ψει τα μικρότερα ονέρ, ενα-
ντίον ισχυρού αμυντικού στη 
Δύση πρέπει να δοκιμάσει 
τον βαλέ (όπως παραπάνω, η 
Δύση μπορεί να φοβηθεί ότι 
αφήνοντας έξω θα δώσει τέ-
μπο, αν τον άσσο τον έχει η 
Ανατολή, και να πάρει αμέσως 
τον ρήγα).  

Γενικά, όταν ο εκτελεστής 
παίζει από τον μορ προς το 
χέρι του, βάζει το μεγαλύτερο 
από ισοδύναμα ονέρ. 

Στις δύο πρώτες περιπτώ-
σεις, ο εκτελεστής πρέπει να 
βάλει τη ντάμα, διαφορετικά 
θα αποκαλύψει τα φύλλα του 
στο χρώμα. Η τρίτη είναι μια 
σπάνια περίπτωση, κατά την 

false cards του εκτελεστή
τρίτη συνέχεια

Του Γιώργου Κλείτσα

863

AQ1094

863

KQ102

753

AQJ104

765765 765

QJ102AQJ Q2

ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΤΑΝ… ΚΟΒΕΙ Ο ΣΥΜΠΑΙΚΤΗΣ
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οποία ο εκτελεστής παίζει νω-
ρίς αυτό το χρώμα στα χωρίς 
ατού, με σκοπό να δείξει πλα-
σματική δύναμη και να στρέ-
ψει την προσπάθεια της άμυ-
νας στα άλλα χρώματα.

Στο παραπάνω διάγραμ-
μα, παίζοντας από το χέρι του, 
ο Νότος θέλει να ανακαλύψει 
τη θέση του άσσου. Το σωστό 
φύλλο είναι το δέκα αποκρύ-
πτοντας τον βαλέ (πράγμα-
τι, αν αρχίσει με τον βαλέ, η 
Δύση θα δει καθαρά ότι υπάρ-
χει πιθανότητα να ψάχνει και 
τη ντάμα ο εκτελεστής και θα 
αφήσει έξω) και πιέζοντας τη 
Δύση να πάρει τον άσσο, φο-
βούμενη ότι ο Νότος δεν έχει 
άλλη επιλογή παρά να βάλει 
τον ρήγα. 

Ακολουθεί ένα ακόμη πα-
ράδειγμα απόκρυψης δύνα-
μης που μπορεί να συμβεί σε 
συμβόλαιο σε χρώμα αλλά 
και στα χωρίς ατού :

Θεωρητικά, αν ο εκτελε-
στής έχει επαρκή ανεβοκατε-
βάσματα, με τον συνδυασμό 
αυτό πρέπει να παίξει τη ντάμα 
από τον μορ και, αν η εμπά-
σα χάσει, στη συνέχεια να κά-
νει και την εμπάσα του βαλέ 
(η πιθανότητα να χάσει μόνο 
μια λεβέ είναι 76%,). Αν όμως 
υπάρχουν δυσκολίες επικοι-
νωνίας και πρέπει να αναπτύ-
ξει μια δεύτερη λεβέ (εκτός 
από τον άσσο), μην έχοντας 
επίσης κάποια ένδειξη για τη 
θέση του ρήγα, το σωστό φύλ-
λο είναι το οκτώ. Η Δύση είναι 

δύσκολο να συνειδητοποιή-
σει ότι ο Νότος έχει και τη δυ-
νατότητα να κάνει την εμπάσα 
του βαλέ. Ιδιαίτερα αν η Δύση 
έχει τοποθετήσει τον άσσο στο 
κλειστό χέρι, λογικά θα πά-
ρει τον ρήγα και, αν δεν το κά-
νει, ο Νότος με τις πιθανότητες 
πρέπει να τρέξει το οκτώ.

Στο διάγραμμα ο Νότος θα 
ήθελε να σκεπάσει η Δύση 
στον πρώτο γύρο και το σω-
στό φύλλο γι’ αυτό το λόγο 
είναι η ντάμα. Η Δύση κανο-
νικά δεν πρέπει να σκεπάσει, 
αν δεν έχει το δέκα (γιατί, προ-
φανώς, στη συνέχεια, θα το 
εμπασάρει ο εκτελεστής, αν 
τα φύλλα είναι όπως στο διά-
γραμμα. Ο Νότος όμως μπορεί 
να επιχειρεί μια κινεζική εμπά-
σα (να μην έχει τον βαλέ) κάτι 
που δυσκολεύει την απόφαση 
της Δύσης.  

Οι κορυφαίοι εκτελεστές 
δεν κερδίζουν μόνο όταν τα 
κρίσιμα φύλλα είναι εντός  
εμπάς αλλά κάποιες φορές 
όταν είναι εκτός. Ένα παρά-
δειγμα:

Αυτό είναι ένα πλαϊνό χρώ-
μα σε χρωματιστό συμβόλαιο 
και ο Νότος έχει ισχυρή ένδει-
ξη από την αγορά ότι ο ρήγας 
είναι εκτός εμπάς (στην Ανατο-
λή). Ο μόνος τρόπος να κερ-
δίσει είναι να παίξει το δέκα 
στον άσσο και στη συνέχεια το 
τρία από τον μορ, δίνοντας την 
εντύπωση ότι το πλάνο του εί-
ναι να προσπαθήσει να ρί-
ξει τον ρήγα με επανειλημμέ-

να κοψίματα. Πολλοί αμυντι-
κοί στη θέση της Ανατολής θα 
άφηναν έξω. Οι καλοί αμυντι-
κοί θα πρόσεχαν το μέτρημα 
της Δύσης (πολύ συχνά η σω-
τήρια λύση σε ανάλογες περι-
πτώσεις).  

Όταν ο εκτελεστής ανακα-
λύψει ότι τα φύλλα είναι στρα-
βά γι’ αυτόν, συχνά θα έχει 
πλήρη εικόνα και ο ένας των 
αμυνομένων. Δεν είναι όμως 
απαραίτητο να έχει καταλά-
βει και ο άλλος τι γίνεται, και 
ο εκτελεστής συχνά μπορεί να 
θολώσει τα νερά, όπως στο δι-
άγραμμα :

Ο Νότος παίζει μικρό ατού 
στο ρήγα και μικρό προς το 
χέρι του. Όταν η Ανατολή δεν 
ακολουθεί, γίνεται φανερό 
τόσο στον Νότο όσο και στη 
Δύση ότι η Δύση θα κάνει τρεις 
λεβέ. Η Ανατολή όμως επί του 
παρόντος δεν το ξέρει και για 
να παραμείνει στο σκοτάδι, ο 
Νότος θα πρέπει να εφαρμό-
σει τον γενικό κανόνα σύμφω-
να με τον οποίο  παίζουμε το 
μεγαλύτερο ονέρ που έχουμε 
στο κλειστό χέρι, σ’ αυτή την 
περίπτωση τη ντάμα, αφήνο-
ντας περιθώριο στην Ανατολή 
να μην αποκλείσει QJ1095 στο 
κλειστό χέρι.

13

του Γιώργου Ρούσσου

AMYNA
    για Πρωταθλητές76

Και πάλι οι προβολείς πάνω στο μεγάλο κεφάλαιο του μπριτζ, μετρήματα.
Πότε πρέπει να είναι αληθινά και πότε ψεύτικα.

Καθισμένος στη θέση της Δύ-
σης βλέπεις στα χαρτιά σου το 
συνηθισμένο «γιάρμπορο» και 
τον Βορρά να ανοίγει τις αγορές 
με 2XA, o δε Nότος να δηλώνει 
το τρίτο.

Ευχάριστη έκπληξη ο σύντρο-
φος επιτίθεται με το #10, που 
υπόσχεται, και κατεβαίνει ο μορ:

Δίνεις το 8, μονά, και ο εκτε-
λεστής πιάνει με τον Κ και βά-
ζει κάτω την ^Q στην οποία ο 
σύντροφος χωρίς το παραμι-
κρό κλικ ακολουθεί με το 2. Εσύ 
όμως σκέπτεσαι.

Τι είναι αυτή η απρόσμενη 
έναρξη της εκτέλεσης τη στιγμή 
που αλληλοκοιτάζεστε με τον J; 
Ποιος έχει τον Άσο; Τι μέτρημα 
θα δώσεις;

Ας οργανώσουμε τη σκέψη 
μας. Ο εκτελεστής έχει ξερό #ΑΚ 
αλλιώς θα έβαζε τον J.

Άρα έχει δυο 4φυλλα χρώ-
ματα, εκτός αν έχει 5φυλλο μι-
νέρ κάτι που δεν αφήνει περι-
θώρια στην άμυνα. Αν το ένα 
4φυλλο είναι στα καρά ο σύ-
ντροφος με Άσο - λιμό θα έβα-
ζε τον Άσο, εκτός του ότι το ξε-
κίνημα με την ^Q από Qxxx εί-
ναι τελείως ανορθόδοξη εκτέλε-
ση. Με 6π. στον μορ ο σύντρο-
φος  κρατάει 13-14 π. -και ξέρει 
ότι το ξέρεις- και ξέρει ακόμα ότι 
εσύ το πολύ να κρατάς 1π. Κα-
τόπιν τούτου έχει πλήρη εικόνα 

των πόντων του εκτελεστή. Αν 
είχε τον ^Α -που μαζί με την #Q 
αθροίζουν μόλις 6π. από τους 
13- και ταυτόχρονα κοντρολάρι-
ζε και τα δυο πλευρικά χρώμα-
τα, θα έπιανε να καθαρίσει τις πί-
κες,  ξεμπλοκάροντας την Q, και 
θα περίμενε  την εμπάς του εκτε-
λεστή για το δυο μέσα.  

Μένει λοιπόν ή να μην έχει τον 
^Α και να δίνει ψεύτικο μέτρημα 
(είπαμε ξέρει πως δεν έχεις τον 
Άσο) ή  να τον έχει 3φυλλο χω-
ρίς να κοντρολάρει κάποιο από 
τα διπλανά χρώματα.  Αν όμως 
ο σύντροφος είναι 3φυλλος στα 
καρά ο εκτελεστής έχει 4-4 τα 
στρογγυλά ($-&) χρώματα με 
μάλλον AKQ σε κάποιο, οπότε 
ούτε για σένα έχει νόημα το ει-
λικρινές μέτρημα μια και ο εκτε-
λεστής έχει σίγουρο κατέβασμα.

Με αυτές  τις σκέψεις ακολου-
θείς λοιπόν και εσύ με το ^3  
και περιμένεις να δεις αν θα γί-
νει μπάζα ο βαλές σου. Ο εκτε-
λεστής στην συνέχεια παίζει τον 
&Κ και όταν ο σύντροφος πιάνει 
βάζει κάτω την Ντάμα ελευθε-
ρώνοντας τις πίκες. 

Το παιχνίδι τώρα έχει καθαρί-
σει. Ο σύντροφος δεν έχει τον 
^Α.

Τα τέσσερα χέρια ήταν :

Στα επόμενα τρία σπαθιά ξο-
φλάς κούπα και μάλιστα πρώτα 
το 2 σαν να είσαι εσύ που κρατάς 
Άσο, κάτι που ενισχύει την άπο-
ψη ότι τα μετρήματα  είναι σω-
στά. Ο   εκτελεστής που μετρά-
ει δυο μπάζες από πίκα και τρεις 
μπάζες από σπαθί χρειάζεται 
τέσσερις από καρό, παμπόνη-
ρος δε στην πρώτη κίνηση έβαλε 
κάτω την Q για να πάρει ειλικρι-
νές μέτρημα. Ήταν όμως άτυχος, 
όλοι οι πόντοι να βρίσκονται στα 
χέρια της Ανατολής που διάβα-
σε το πλάνο του και ακολούθη-
σε με το 2.

Μετά τα σπαθιά τραβάει και 
τον ^Α, ακολουθούν και οι δυο 
αμυνόμενοι. Παίζει το τρίτο του 
καρό, η Ανατολή ακολουθεί. 
Τώρα πώς είναι τα καρά, 3-3 ή 
4-2;

Και οι δυο αντίπαλοι έδειξαν 
ζυγά, περνάει το 10 και πάει δυο 
μέσα.

Και κάτι ακόμα, αν παρ’ ελπίδα 
ο σύντροφος έχει τον ^Α 3φυλ-
λο και ο εκτελεστής κρατώντας  
#AK, 4φυλλο AKQ στις κούπες 
ή στα σπαθιά και Qxx στα καρά,  
περάσει στην 3η λεβέ το 10 (για 
το επίσης δυο μέσα), να εύχε-
σαι ο Διευθυντής του αγώνα και 
η Επιτροπή εφέσεων να ξέρουν 
καλό μπριτζ και να σε δικαιώ-
σουν για την σκέψη σου, για-
τί θα κατηγορηθείς για παράβα-
ση του άρθρου 73 του Κανονι-
σμού Αγωνιστικού Μπριτζ που 
λέει ότι παίκτης που εξήγαγε 
λανθασμένα συμπεράσματα από 
αδικαιολόγητη και προς το σκο-
πό αυτό παραπλανητική κίνηση, 
σχόλιο ή tempo του αντίπαλου 
δικαιούται επανορθωτικής βαθ-
μολογίας.

#  J3
$ J84
^ K1094
& J742

Β
Δ    Α

Ν

#  87642
$ 9762
^ J63
& 8

K852

J10

A63

QJ9

AQ63

J10

K43
AJ92 6

Q10875

Q54

A1098

#  AK
$ K1053
^ AQ5
& KQ106

#  J3
$ J84
^ K1094
& J742

Β
Δ    Α

Ν

#  Q1095
$ AQ
^ 872
& A953

#  87642
$ 9762
^ J63
& 8
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     Eξασκηθείτε στην εκτέλεση
#  A76
$ 2
^ A763
& Q10732

#  J985432
$ AKJ
^ 2
& A6

Β
Δ    Α

Ν

#  AK54
$ K
^ 43
& QJ10987

#  62
$ AQ6
^ KQJ1098
& 42

Β
Δ    Α

Ν

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1ο  (***)
Ζεύγη. Όλοι στη δεύτερη  
Μοίρασε η  Ανατολή

Αντάμ: ^J

Δ B A N
1XA 2#

πάσο 4# όλοι 
πάσο

Δ B A N
1XA 1^

πάσο 2& πάσο 2^

πάσο    2# πάσο 2XA

πάσο    3XA όλοι
πάσο

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

Αντάμ: $ 5Ο Βορράς παρά την αγορά 1ΧΑ της Ανατο-
λής, έχοντας Άσους, υποστήριξη στα ατού 
και κατανομή, δήλωσε τη μανς.
Παίζετε αγώνες ζευγών όπου η κάθε παρα-
πάνω λεβέ μετράει.
Πόσες λεβέ μπορείτε να πετύχετε σαν Νότος 
μετά την αντάμ του ^J;

Παίζοντας σαν εκτελεστής πώς θα μπορέσετε 
να πετύχετε με ασφάλεια τα 3ΧΑ, αφού κερ-
δίσατε την πρώτη λεβέ στον μορ με τον $Κ; 
Οι εννέα λεβέ που χρειάζεστε είναι εκεί, μπο-
ρείτε όμως και να τις κάνετε;

Oι λύσεις στη σελίδα 30

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

Αντάμ: $9

Η αγορά του Βορρά είναι συμβατική και δεί-
χνει φιτ πίκα και δύναμη στα σπαθιά. 

Είστε στη θέση της Ανατολής και η Δύση κάνει 
έξοδο το $9 για τον $Κ σας και ο Νότος ακο-
λουθεί με το $2. Εισπράττετε και τον $Α και η 
Δύση παίζει το $3 ενώ ο Νότος  το $6.

Τι παίζετε στη συνέχεια;

Πρόβλημα 2ο  (***)
Όλοι στην πρώτη. Ομάδες. Μοίρασε η Δ. 

Αντάμ: ^10

Η Δύση κάνει έξοδο το ^10 και ακολούθη-
σαν, με τη σειρά, τα εξής φύλλα:  ^2, ^Κ, ^8.

Πώς πρέπει να συνεχίσετε από τη θέση της 
Ανατολής;

#  106543
$ 104
^ 85
& AKQ8

#  2
$ AKJ875
^ A72
& 754

Β
Δ    Α

Ν

#  A87
$ Q863
^ 62
& A982

#  Q2
$ 752
^ AK9753
& 73

Β
Δ    Α

Ν

Oι λύσεις στη σελίδα 19

Καλλιτεχνικό
              μπριτζ

Στην παρακάτω διανο-
μή μετά από άνοιγμα 1ΧΑ της 
Ανατολής ο Νότος μπήκε στην 
αγορά με κοντρ και ο άξονάς 
του κατέληξε να παίζει αυτός 
ΧΑ και μάλιστα τρία! Μπορεί-
τε να αναλάβετε την εκτέλεση 
και να τη φέρεται με επιτυχία 
σε πέρας έστω βλέποντας και 
τα φύλλα των αντιπάλων;

Συμβόλαιο 3ΧΑ
Εκτελεστής: Νότος
Αντάμ: #J 

ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

Εκτέλεση ή Άμυνα;

Οι Βορράς - Νότος κατέλη-
ξαν στο μικρό σλεμ, 6# με εκτε-
λεστή τον Νότο.

Εσείς τι θα διαλέγατε να παί-
ξετε, εκτελεστής ή αμυνόμε-
νος. Με άλλα λόγια βγαίνει ή 
όχι το συμβόλαιο με την καλύ-
τερη δυνατή εκτέλεση, αντάμ 
και άμυνα; Προφανώς πρέπει 
να αιτιολογήστε την απάντησή 
σας. 

Το συμβόλαιο φαινομενικά 
βγαίνει με οποιαδήποτε άμυνα. 
Π.χ. με αντάμ τη Ντάμα σπα-
θί, που φαίνεται η καλύτερη, ο 
εκτελεστής παίρνει στο μορ και 
παίζει από εκεί μικρή κούπα. 
Στη συνέχεια:

1. Αν η Ανατολή πάρει τον 
Άσο της και ξαναπαίξει κούπα, 
ο εκτελεστής κατεβαίνει 3 φο-
ρές στο μορ με ατού παίζοντας 
κάθε φορά από εκεί καρό μέχρι 
να μετράρει ένα (η Ανατολή εί-
ναι υποχρεωμένη κάθε φορά 
να φορτσάρει). Τέλος ο εκτε-
λεστής κατεβαίνει στο μορ με 
το δεύτερο ονέρ σπαθί και στο 
καλό καρό και στον Ρήγα κού-
πα διώχνει τα 2 σπαθιά που χά-
νει. 

2. Αν η Ανατολή αφήσει τον 
$Α έξω, ο εκτελεστής παίρνει 
με τη Ντάμα κατεβαίνει πάλι 3 
φορές στο μορ με ατού παίζο-
ντας κάθε φορά από εκεί καρό 
μέχρι να μετράρει ένα και στη 
συνέχεια παίζει το &9. Η Δύση 
είναι υποχρεωμένη να φορ-
τσάρει αλλά τότε ο εκτελεστής 
θα διώξει την κούπα στο καλό 
καρό και θα μετράρει το τελευ-
ταίο σπαθί. 

Παρόμοια εκτέλεση θα κά-
νει ο Νότος σε οποιαδήποτε 
άλλη αντάμ. 

Άρα το συμβόλαιο βγαίνει 
πάντα; Όχι! Με αντάμ καρό το 
συμβόλαιο μπαίνει μέσα αν η 
Ανατολή αρνηθεί να φορτσά-
ρει! Στην περίπτωση αυτή ο 
εκτελεστής καλείται να πάρει 
πρώιμα απόφαση τι να διώξει 
από το χέρι του και σε κάθε πε-
ρίπτωση είναι χαμένος. Αν διώ-
ξει κούπα η Ανατολή θα πάρει 
στη συνέχεια αμέσως το Άσο 
της και η Δύση θα κάνει σίγου-
ρα μια λεβέ σπαθί. Αν ο εκτε-
λεστής στην πρώτη λεβέ διώξει 
σπαθί και παίξει μικρό κούπα, 
η Ανατολή θα αφήσει έξω τον 
Άσο κούπα και η άμυνα θα κά-
νει πάντα μια λεβέ στα σπαθιά 
και μια στις κούπες. 

Oι δυο αναγνώστες που 
βρήκαν τον μοναδικό τρόπο 
που μπαίνει μέσα το συμβόλαιο 
(και, βέβαια, τον τρόπο που 
βγαίνει σε οποιαδήποτε άλλη 
περίπτωση) ήταν οι Ι. Δριδάκης 
(ΡΟΜ),  Δ. Καμενόπουλος (ΑΟΜ). 
Τον τρόπο που βγαίνει το συμ-
βόλαιο, με οποιαδήποτε άλλη 
αντάμ και άμυνα, ανακάλυψαν 
και οι Η. Καρακατσάνης (ΟΑΜΡ), 
K. Μπαρμπαρούσης (ΑΟΜ), Ν. 
Τσιλογιάννογλου (ΟΑΜΘ).

Συγχαρητήρια!

#  K76
$ 432
^ 8765432
& -

#  AQ4
$ AK65
^ 109
& AQ109

#  J109
$ J109
^ none
& 8765432

#  8532
$ Q87
^ AKQJ
& KJ

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
πάσο 1$ 1#

πάσο 3&* πάσο 4#

όλοι 
πάσο

Δ B A N
1# πάσο 1XA πάσο

2& πάσο 2^ 2$

πάσο πάσο 2# πάσο

πάσο 3$ όλοι 
πάσο

15
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Σκαλίζοντας στο μυαλό μου 
το αγοραστικό μας σύστημα, θυ-
μάμαι ότι έχουμε μια... «εξωτι-
κή» σύμβαση τύπου Exclusion 
Blackwood για τα 2 μινέρ, η 
οποία ταιριάζει ΓΑΝΤΙ στη συ-
γκεκριμένη διανομή! Την επι-
στρατεύω λοιπόν και η αγορά συ-
νεχίζεται ως εξής:

(1) Ρελέ με υποχρεωτική απά-
ντηση 3ΧΑ

(2) 5+♣, 5+♦, σικάν ♥, 
exclusion RKCB για τους εξής 5 
Άσσους: ♣Α, ♦Α, ♠Α, ♣Κ, ♦Κ 

(3) 1 ή 4 από τους 5 προανα-
φερθέντες Άσσους

(4) Ερώτηση για τις Ντάμες 
στα μινέρ: ♣Q, ♦Q (grand slam 
try)

(5) Έχω την ♦Q, αρνούμαι 
την ♣Q

(6) Διάλεξε grand slam σε μι-
νέρ

Ο σύντροφος επιλέγει να πα-
σάρει τα 7♣ και εγώ, γνωρίζοντας 
ότι απέναντι υπάρχει ο ♠Α και η 
♦Q, ετοιμάζομαι για το claim 
αμέσως μετά την αντάμ. Η αντάμ 
είναι ο ♥Κ και αντικρίζω τον εξής 
μορ:

«Κρίμα», λέω μέσα μου, 
«αφού έχει και τους 2 Άσους 
στα μαζέρ, πήγε στράφι η ωραία 
σύμβασή μας. Και με μια απλή 
Blackwood, κι απέναντι επτά θα 
παίζουν».

Πιάνω με τον ♥Α, παίζω μι-
κρό σπαθί και... ο δεξιά μου μπαί-
νει σε σκέψεις! Μην μπορώντας 
να το πιστέψω, ρωτάω «Δεν έχεις 
σπαθί;;;». Αρνητικό κούνημα του 
κεφαλιού και ένα απίστευτο μια 
κάτω. Ούτε 7♦ δεν έβγαιναν, με 
αντάμ σπαθί και τσάκα. Τι τρομε-
ρά παιχνίδια μπορεί να σου παί-
ξει η τράπουλα!

Όλα τα λεφτά, φυσικά, ήταν 
η ατάκα του συμπαίκτη μου, ο 
οποίος ατάραχος μου λέει μετά 
τον αγώνα: «Δημήτρη, εφόσον 
στις επόμενες 10.000 διανομές 
αποκλείεται να μας ξανατύχει 
χέρι τόσο ταιριαστό για τη συ-
γκεκριμένη σύμβαση, νομίζω ότι 
αυτή η σύμβαση επιτέλεσε τον 
σκοπό της. Καιρός να βάλουμε 
στη θέση της κάτι πιο χρήσιμο».

Διανομές 
από πρόσφατους αγώνες

#  AKJ5
$ AJ7
^ Q95
& 964

#  7
$ -
^ AK10862
& AKQ1072

Β
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7
-
AK10862
AKQ1072

Ο Σύντροφος Εγώ
=========== ===
1ΧΑ (15-17) 3♠ (1)
3ΧΑ 4♣ (2)
4♦ (3)  4♥ (4)
5♦ (5) 7♣ (6)
Πάσο

Παίζοντας ομάδες ως Νότος, βλέπω τον σύντροφο να ανοίγει 1XA (15-17) σε 
πρώτη θέση και κρατάω το εξής απίστευτο χέρι:

του Δημήτρη Δανελλάκη
OAM Pόδου

  Eξασκηθείτε 
  στην εκτέλεση

#  J32
$ J10985
^ AK7
& 83

#  10

#  KQ
$ Q6
^ 954
& AQ762

Β
Δ    Α

Ν

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΜΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΛΕΒΕ   

AΓOPA:

Η Δύση κάνει αντάμ το 
#10. Κερδίζει η Ανατολή 
με τον #Α και γυρίζει το #6 
το οποίο και κερδίζετε με 
τον #Κ.
Πώς συνεχίζετε;

του Δημοσθένη Tάσσιου

Oι λύσεις στη σελίδα 19

για νέους παίκτες

N Δ B A

1& πάσο 1$     πάσο
3&

    3XA 
  πάσο 3^     πάσο

 

όλοι πάσο

Διανομή 1η

Η αγορά (ΒΝ στη δεύτερη):

1. Αντάμ &Α και ακολουθεί 
ο &Κ.

2. Ο Νότος δεν κόβει και 
διώχνει μια πίκα (χανόμενη 
πάνω σε χανόμενη).

3. Η Δύση παίζει και την &Q. 
Ο Νότος διώχνει και τη δεύτερη 
πίκα του.

4. Ό,τι και να παίξει τώρα η 
Δύση, ακόμη κι αν η Ανατολή 
έχει 5 ατού, το συμβόλαιο είναι 
εξασφαλισμένο.

Διανομή 2η

Η αγορά:

1. Αντάμ από τη Δύση ο ^Α.
2. Συνεχίζει αυτή με το ^χ 

που κερδίζει η Ανατολή με την 
^Q.

3. Η Ανατολή παίζει και τoν 
^K, o ^J από τον Νότο, κόβει 
η Δύση με το #7 και ο εκτελε-
στής αντί να πανωκόψει από 
τον μορ με το #10, φοβούμε-
νος το #Κ98 στην Ανατολή, 
διώχνει σπαθί (χανόμενη πάνω 
σε χανόμενη).

4. Το συμβόλαιο, εφόσον 
περνάει η εμπάς ατού, έχει εξα-
σφαλιστεί. Αν ο εκτελεστής είχε 
πανωκόψει στα ατού δεν θα 
μπορούσε τώρα να αποφύγει 
να δώσει μια από ατού και μια 
από σπαθί. 

Παιξίματα ασφαλείας
Η τεχνική χανόμενη πάνω σε χανόμενη 

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

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

του Nίκου Kαζιλάρη

#  xxxx
$ Ax
^ KJxx
& xxx

#  A10x
$ KQJ10x
^ AQ10x
& x

Β
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Ν
Aντάμ
& A

#  Q10xx
$ Kxxx
^ xx
& Kxx

#  AJxxx
$ Ax
^ Jxx
& Axx

#  7
$ QJxxxx
^ Ax
& Jxxx

#  K98
$ x
^ KQ10987
& Q10x

Β
Δ    Α

Ν
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Πόσο “τυχαία” είναι μια 
προμοιρασμένη διανομή για 
αγώνες ομάδων, που παίζεται 
ταυτόχρονα σε διαφορετικούς 
ομίλους;

Πώς θα αξιολογήσουμε τις 
πιθανότητες στη στατιστική ανά-
λυση, που θα μας οδηγήσει 
στην ορθότερη επιλογή, στην 
εκτέλεση ή την άμυνα;

Δεν υπάρχει εύκολη απά-
ντηση, αλλά και ο αντίστοι-
χος προβληματισμός προσδίδει 
ομορφιά στο παιχνίδι.

Με τα φύλλα του Νότου 
στην παρακάτω διανομή και 
με τον άξονά μου στη δεύτερη, 
μετά από δυο πάσο άνοιξα 2& 
με τα εξής φύλλα:

Ο ατρόμητος αντίπαλος στη 
Δύση, με τη γνώση ότι μπορού-
σε να εκμεταλλευτεί τον συσχε-
τισμό των μανς, αλλά και το γε-
γονός ότι δεν έπαιζα συχνά με 
τον – ευκαιριακό για τη συγκε-
κριμένη διανομή – φιλικό συ-
μπαίκτη μου, δήλωσε 3#. 

Ακολουθεί σύντομη σκέψη 
από το Βορρά και δήλωση 3ΧΑ!

Πρόθυμα του “χάρισα” μια 
κατά προσέγγιση κατανομή - με 
την #Q, την $Q και την ^Q στα 

φύλλα του – και σκέφτηκα να 
μην το ψάξω περισσότερο και 
καταλήξω σε λανθασμένα συ-
μπεράσματα. Με εφόδιο να μην 
έχει η άμυνα περισσότερες πλη-
ροφορίες και με την σκέψη ότι 
είναι αγώνας ομάδων, έκλει-
σα τις αγορές πηδώντας στα &6 
που ήταν και το τελικό συμβό-
λαιο.

Η Δύση διάλεξε για έξοδο 
τον #J και ιδού τα φύλλα του 
Βορρά συμπαίκτη μου:

Υπάρχουν τρεις τρόποι κα-
λής εκτέλεσης:

α. Τον #Α από τον μορ και 
το $3 για τον $J από το χέρι. Αν 
δεν πετύχει η εμπάς είναι αρκε-
τά πιθανό να συνεχίσει η Δύση 
με πίκα, καθώς δεν μπορεί να 
υποθέσει ότι δεν έχω άλλο κα-
τέβασμα στον μορ. Στη #Q διώ-
χνω τον $Α και στις δυο μετρ 
κούπες του μορ τα δυο πιθα-
νώς χανόμενα καρά, τον ^J και 
το ^5.

β. Τον #Α από τον μορ, 
στην #Q ξεφύλλισμα τον $J και 
εμπάς της ^Q.

γ. Μετά από αρκετή σκέψη 
προτίμησα μια τρίτη, κατά σύ-
μπτωση την μοναδική εκτέλε-
ση που οδηγούσε στην επιτυχία 
του συμβολαίου.

Ας δούμε πρώτα την πλήρη 
διανομή που είχε ως εξής:

Και ιδού η “τυχερή” μου 
εκτέλεση:

Κέρδισα τη πρώτη λεβέ με 
τον #K, ακολούθησαν 4 γύροι 
ατού με ξεφύλλισμα το $3 από 
τον μόρ στο τέταρτο ατού.

Ακολουθεί ο ^Α και στη συ-
νέχεια ο.....^J!!

Η σκέψη μου ήταν ότι αν κά-
ποιος έχει τέσσερα καρό αυτός 
θα είναι η Δύση.

Μπορεί τελικά να ήταν πε-
ρισσότερη η πείρα από την 
τύχη...!

του Δημήτρη Nαθαναήλ

#  K
$ AJ
^ AKJ5
& AKQJ97

#  AQ2
$ Q103
^ 9642
& 653

#  AQ2
$ Q103
^ 9642
& 653

#  K
$ AJ
^ AKJ5
& AKQJ97

#  J1097643
$ K9
^ Q1083
& -

#  85
$ 876542
^ 7
& 10842

Β
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Πείρα ή τύχη;

18

     

  Eξασκηθείτε 
  στην εκτέλεση

για νέους παίκτες
ΛYΣEIΣ ΠPOBΛHMATΩN AΠO ΣEΛ. 16

Πόσες κερδιζόμενες λεβέ έχετε;
Άμεσες λεβέ έχετε: στις πίκες 2 (τώρα 
που παίχθηκε ο #Α), στα καρά 2 και 
στα σπαθιά 3. Έμμεσες λεβέ έχετε 
στις κούπες 3.  Άρα, συνολικά έχε-
τε 10 λεβέ. 
Πόσες φορές μπορείτε να χάσετε το 
χέρι ώστε να πραγματοποιήσετε το 
συμβόλαιό σας; 
Δύο φορές, όταν κερδίσουν οι αντί-

παλοι τον $Α και τον $Κ.
Τι μπορεί να πάει στραβά; Η Ανατολή να κερδίσει με τον $Α την πρώ-
τη φορά που θα παιχθούν οι κούπες, να παίξει την τρίτη πίκα και όταν 
κερδίσει η Δύση τον $Κ να εισπράξει και τις 2 άλλες καλές πίκες. Έτσι η 
άμυνα θα πάρει 5 λέβε.
Υπάρχει λύση σε αυτό το πρόβλημα; Μερικές φορές, αν και έχετε σί-
γουρες λεβέ, δεν έχετε τον «χρόνο» για να τις πραγματοποιήσετε και 
πρέπει να βρείτε μια διαφορετική λύση. Εδώ, αν και οι μετρημένες άμε-
σες λεβέ στα σπαθιά είναι 3, έχετε την  δυνατότητα να πάρετε κι άλλες 
έμμεσες. Άρα, εάν το χρώμα σπάει 3-2 (68% έχει πιθανότητα) θα κερδί-
σετε 6 λεβέ στα σπαθιά φτάνοντας τελικά τις 10 λεβέ.

Υπάρχει άλλο πρόβλημα;  Εάν στην δεύτερη λεβέ 
κερδίσετε από το χέρι σας με τον #Κ, το συμβό-
λαιο θα πραγματοποιηθεί μόνο εάν τα σπαθιά 
είναι 3-2 στους αντιπάλους αλλιώς αν είναι 4-1 
θα πρέπει να χάσετε μια λεβέ στο συγκεκριμένο 
χρώμα και δεν θα έχετε άλλο ανέβασμα στο χέρι 
σας για να εισπράξετε τα καλά σπαθιά σας.
Η λύση είναι να δώσετε μια από τις πιθανές λεβέ 
στα σπαθιά οικειοθελώς. Παίζετε ένα μικρό σπα-
θί και από τα δύο χέρια αρχικά και τώρα θα 
πραγματοποιήσετε 5 λεβέ (όσες ακριβώς χρει-
άζεστε για το συμβόλαιό σας) στο χρώμα, ακό-
μη και αν τα σπαθιά είναι 4-1. Αυτό ονομάζεται 
«safety play».

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ:  Λεβέ 1η : Η Ανατολή κερ-
δίζει το #10 με τον #Α. Λεβέ 2η : Κερ-
δίζετε την πίκα που συνεχίζει η Ανατο-
λή με τον #Κ Λεβέ 3η : Παίζετε το &2. Η 
Δύση κερδίζει με το &9. Λεβέ 4η : Κερ-
δίζετε την πίκα που συνεχίζει η άμυνα με 
τον #J. Λεβέ 5η-13η : Παίζετε το &8 στον 
&A. Εισπράττετε τα τέσσερα καλά σπα-
θιά, τον ^A και τον ^K για να βγάλετε το 
συμβόλαιο σας.

#  J32
$ J10985
^ AK7
& 83

#  KQ
$ Q6
^ 954
& AKQ762

#  109874
$ K732
^ 632
& 9

#  A65
$ A4
^  QJ108
& J1054

Β
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Συμβόλαιο 3ΧΑ  / Αντάμ #10

Πάντα να προσέχετε ώστε το συμβόλαιο σας 
να βγαίνει με ασφαλή τρόπο. Κοιτάξτε πόσες 
λεβέ χρειάζεστε από το κάθε χρώμα και μετά 
προσπαθήστε να βρείτε τον ποιο σίγουρο τρό-
πο για να τις πραγματοποιήσετε.

Προβλήματα
 Άμυνας

#  106543
$ 104
^ 85
& AKQ8

#  AKQJ9
$ Q62
^ J10
& J6

#  87
$ 93
^ K9643
& 10932

#  2
$ AKJ875
^ A72
& 754

Β
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#  A87
$ Q863
^ 62
& A982

#  J103
$ AJ1094
^ QJ8
& J5

#  K9654
$ K
^ 104
& KQ1064

#  Q2
$ 752
^  AK9753
& 73

Β
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Πρόβλημα 1ο  (**)
Όλοι στη δεύτερη. 
Ομάδες. Μοίρασε ο Β
Αντάμ:$9  

Πρόβλημα 2ο  
(***)
Όλοι στην 
πρώτη. 
Ομάδες. 
Μοίρασε η Δ

Αντάμ:
 ^10Δ B A N

πάσο 1$ 1#
πάσο 3&* πάσο 4#

Η ενστικτώδης κίνηση είναι να παιχθεί τρίτη 
κούπα για να κόψει η Δύση, αν έχει μια πίκα 
μεγαλύτερη από το #10 του μορ. Δυστυχώς, 
όχι αυτή τη φορά. Ο μορ κερδίζει την τρίτη 
κούπα, παίζονται τα ατού και ο εκτελεστής 
διώχνει δύο καρά στα καλά σπαθιά του μορ 
και πραγματοποιεί τις 4#. 
Η Ανατολή έπρεπε να παίξει στην τρίτη λεβέ 
τον ^Α. Η Δύση θα ενθαρρύνει στο χρώμα 
και η Ανατολή θα συνεχίσει, για τη μία μέσα. 
Αν δεν κρατά τον ^Κ αλλά έχοντας το #J ή 
την #Q η Δύση θα αποθαρρύνει και η Ανα-
τολή θα έπαιζε τότε κούπα. Το παίξιμο του 
^Α όχι μόνο αρμόζει σε οποιαδήποτε γραμ-
μή άμυνας, αλλά σημαίνει ακόμη ότι η Aνα-
τολή δεν μπορεί να μαντέψει λάθος πώς να 
συνεχίσει.

Σε ένα σημαντικό διεθνή αγώνα Ομάδων η Ανατολή δεν  έκανε καλή άμυ-
να. Κέρδισε το ^10 με τον ^Κ και συνέχισε με την #Q. Ο εκτελεστής κέρδι-
σε  με τον #Α και δεν χρειάσθηκε περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο για 
να τοποθετήσει τον $Κ στη Δύση αφού το 1ΧΑ της Ανατολής έδειξε ήδη 
9 πόντους. Κούπα λοιπόν στον  Άσο έφερε το ποθούμενο αποτέλεσμα και 
έτσι, ο εκτελεστής έχασε μία πίκα, δύο καρά και ένα σπαθί γράφοντας 140 
πόντους. Για την Aνατολή το ^10 της Δύσης είναι είτε σόλο είτε δίφυλλο. 
Άρα ο Νότος κρατά στα καρά QJx(x). Εξάλλου η Δύση λόγω του ανοίγ-
ματός της κρατά σίγουρα σόλο μεγάλο ονέρ στα ατού και αν είναι ο Ρή-
γας ο εκτελεστής έχει τις πληροφορίες για να τον μαζέψει, αποφεύγοντας 
την εμπάς. Συνεπώς, η Ανατολή έπρεπε να συνεχίσει με τον ^Α και με τρί-
το καρό για να κόψει η Δύση. Η άμυνα θα πάρει ακόμη δύο λεβέ στα μαύ-
ρα χρώματα για το μία μέσα.

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

πάσο πάσο 2# πάσο
πάσο 3$ όλοι πάσο

Oι λύσεις από σελ.  14

όλοι πάσο
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Στο αγοραστικό σύστημα του πε-
ριοδικού δεν αναφερόταν μέχρι τώρα 
η σύμβαση Lebensohl μετά από αδύ-
νατο άνοιγμα 2 των αντιπάλων και 
κοντρ του συμπαίκτη. Επρόκειτο για 
παράλειψη, καθώς από τα πολλά 
Lebensohl που υπάρχουν αυτό είναι 
το πλέον απαραίτητο να παίζει κάθε 
ζευγάρι. Το ανανεωμένο σύστημα 
του διαγωνισμού μπορείτε να βρεί-
τε σε άλλη σελίδα. Στη βαθμολογία 
αναβάθμισα την αγορά 2ΧΑ που αλ-
λιώς (με τη χρήση της σύμβασης) θα 
έπαιρνε πολύ μικρό βαθμό. 

Καραμανλής Μ.: 3^. Με το πάσο 
σίγουρα δε θα γίνουμε πλούσιοι. 
Απαντάμε θετικά και αναμένουμε 
εξελίξεις.

Σαπουνάκης Α: 3^. Αγορά που 
δείχνει 8-11 πόντους. Χωρίς ενδιάμε-
σες κάρτες στις κούπες, δε μένω.

Προκοπίου Γ.: 3^. Το πάσο του 
Νότου φανερώνει ότι ο συμπαίκτης 
μου έχει το πολύ σόλο κούπα. Στις 
2$ κοντρέ, ακόμα και αν καταφέρου-
με να περιορίσουμε τον εκτελεστή 
στις 5-6 μπάζες, τότε σχεδόν σίγουρα 
εμείς θα έχουμε χάσει κάποια μανς. Η 
χρήση της  Lebensohl κάνει πιο εύκο-
λη την επιλογή 3^ και ελάχιστα προ-
τιμότερη του πάσο.

Δελημπαλταδάκης Ν.: 3^. Στην 
αρχή μου φάνηκε σαν πρόβλημα, 
αλλά μετά αναρωτιόμουν τι άλλο θα 
μπορούσα να αγοράσω και δεν εύρι-
σκα. Πάσο μόνο αν μένουν 2-3 διανο-
μές και χρειάζεσαι απελπισμένα κά-
ποιο χοντρό κόλπο.

Διονυσόπουλος Δ.: 3^. Θεωρώ-
ντας ότι χρησιμοποιούμε τη σύμβα-
ση Lebensohl στα αδύνατα ανοίγμα-
τα 2, η απάντησή μου δείχνει 8-10 πό-
ντους. Θα προτιμούσα να είχα και ένα 
5ο καρό, όμως, οι εναλλακτικές μας 
επιλογές είναι χειρότερες: 2ΧΑ (συμ-
βατικό) και μετά την επαναδήλωση 
3& του συμπαίκτη 3ΧΑ, ή άμεσα 3ΧΑ. 
Η πρώτη από τις δύο απαιτεί καλύτε-
ρο κράτημα, όμως  και οι δύο, κατά 
τη γνώμη μου, υπερεκτιμούν την αξία 
του χεριού μας: με το μακρύ χρώμα 
στο άνοιγμα του Βορρά – και μάλιστα 
με πολύ κακά ενδιάμεσα φύλλα – δεν 
διαθέτουμε ορατή πηγή μπαζών. Αν 
ο συμπαίκτης έχει κάτι παραπάνω, θα 
προχωρήσει. Αν όχι, δεν πιστεύω ότι 
χάνουμε καμιά μανς.

Κανναβός Π.: 3^. Επικίνδυνο το 
πάσο. Μπορεί να τα βγάλουν. Δείχνω 
και 7-10 π.(λόγω Lebensohl).

Αθανασιάδης Α.:  …3^, αν το 
2ΧΑ είναι Lebensohl.

Παπακυριακόπουλος Γ.: 3^. Tα 
spots  με κάνουν να στραφώ προς 
αυτή την επιλογή.

Ζήτης Λ.: 3^. Ακόμα και με 13π 
στον κοντράροντα σύντροφο έχουμε 
την υπεροπλία των πόντων και δεν 
αξίζει να αφήσω το κοντρ για τιμω-
ρία. Αν ο σύντροφος είναι πιο δυνα-
τός θα συνεχίσουμε.

Η αγορά 2ΧΑ -και φυσική να εί-
ναι- απέναντι σε ένα χέρι κατανομής 
χωρίς πρόσθετες αξίες δεν φαίνεται 
ενδεδειγμένη. Η έλλειψη από ενδιά-
μεσες κάρτες και μακρού χρώματος  
δείχνει ότι θα δυσκολευτούμε πολύ 
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διάγραμμα 2

Διαγωνιστείτε με τους

πρωταθλητές

Λουκάς Zώτος

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

σας στην αγορά και στην αντάμ, βλέποντας πως θα αγό-
ραζαν συγκεκριμένα, επιλεγμένα χέρια, πρωταθλητές μας 
του αγωνιστικού Μπριτζ.

Ενδιαφέρουσες διανομές που παίξατε ή υποπέσανε 
στην αντίληψή σας και που αφορούν πρόβλημα στην αγο-
ρά ή στην αντάμ είναι ευπρόσδεκτες. Αυτές μπορείτε να 
τις  στείλετε, είτε ταχυδρομικά, είτε με φαξ στην ΕΟΜ (210 
7480403), είτε στα email: eom.manager@hellasbridge.org 
και eom.magazine@hellasbridge.org, είτε με οποιονδήπο-
τε άλλο τρόπο. 

Οι απαντήσεις σας στον διαγωνισμό μπορούν να στέλ-
νονται με τον ίδιο τρόπο ή μέσω της ιστοσελίδας της EOM 
(www.hellasbridge.org) όπου μπορείτε να γράφετε απευ-
θείας και τα σχόλιά σας. 

Σε άλλη σελίδα του περιοδικού μπορείτε, ανά μερι-
κά τεύχη, να βρίσκετε το αγοραστικό σύστημα  του διαγω-
νισμού. Προφανώς όπου το σύστημα αυτό δεν ακολου-
θείται θα υπάρχει σημείωση και επεξήγηση των αγορών. 

Στο πάνελ του τεύχους συμμετέχει,  όπως κάθε φορά, 
ο πρώτος μεταξύ των αναγνωστών του προηγούμενου δι-
αγωνισμού. Στον προηγούμενο διαγωνισμό 65 πρώτευσε 
ο Λεωνίδας Ζήτης.
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Σύστημα
5φυλλα μαζέρ.
Με δυο 3φυλλα μινέρ ανοίγετε το σπα-
θί εκτός αν δεν έχετε κανένα μεγάλο ονέρ 
(Α, Κ, Q) εκεί, οπότε ανοίγετε καρό. Με 4-4 
τα μινέρ ανοίγετε το ποιοτικά καλύτερο, 
εκτός αν έχετε σόλο στις πίκες οπότε ανοί-
γετε 1^.  
  
Ανοίγματα
1ΧΑ 15-17 π., μπορεί με 5φυλλο μα-
ζέρ ή 6φυλλο μινέρ.2XA 20-21 π. 3XA 
gambling.
2& μοντέρνα Αμερικάνικα, απάντηση 2^ 
ρελέ.
2^/2$/2# κλασικά weak-two με 2ΧΑ 
ερώτηση για πλευρική αξία. Νέο χρώμα 
χωρίς πήδημα φόρσινγκ για ένα γύρο.
3/4/5 σε χρώμα μπαράζ. Νέο χρώμα κάτω 
από τη μανς φόρσινγκ για ένα γύρο.

Απαντήσεις - συνέχειες

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

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

Σε άνοιγμα 1ΧΑ
n 2^/2$ τράνσφερ. 2# τράνσφερ για 2ΧΑ 
ή 3& ανάλογα της δύναμης του ανοίξα-
ντα. Στη συνέχεια: 3&/3^ = να παιχθούν, 
3$/3# = σόλο εκεί με τουλ. 5-4 τα μινέρ, 
φόρσινγκ μανς. 
n 3 σε οποιοδήποτε χρώμα φόρσινγκ μανς
n 4& Gerber, 4^/4$ texas τράνσφερ, 
n Smolen 3 στο μαζέρ μετά από στέιμαν 

και απάντηση 2^ (το ίδιο και μετά από 
άνοιγμα 2ΧΑ και απάντηση στο στέιμαν 
3^).

Συναγωνιστικές αγορές

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

Αγορές σλεμ
RKCB (1430), Κιουμπίντς, Ζοζεφίνες, DOPI.

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

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

 Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
 

 3^ 10 9 29%

   2ΧΑ(φυσικό) 8 1 25%

 πάσο 6 1 42%

 3ΧΑ 6 1 4%

Από τον διαγωνισμό 
66 (αυτού του τεύχους) 
έως και τον διαγωνισμό 
68, ο αναγνώστης που 
θα έχει τη μεγαλύτερη 
βαθμολογία, αθροιστι-
κά, του έτους (3 διαγω-
νισμοί) θα έχει δωρεάν 
το αγωνιστικό του δελ-
τίο του 2014.

♠  52
♥ K7543
^KJ87
♣ Q7

Β
Δ    Α

Ν

Πρόβλημα 1

Δύση Bορράς Aνατολή Νότος
2$* κοντρ πάσο

;

Oμάδες – ΑΔ στη δεύτερη

*κούπες και ένα μινέρ, αδύνατο
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να βρούμε μπάζες.  
Μηλιτσόπουλος Ι.: 2ΧΑ. Ολίγον 

οβερμπίντ, αλλά δεν έχουμε και τί-
ποτα καλύτερο. Το πάσο εκτός συ-
ζήτησης, με μόνο μία από ατού. Αν 
ο συμπαίκτης έχει αυτά που πρέπει 
για να βάλουμε δύο μέσα τον αντίπα-
λο (4-5 αμυντικές), τότε θα βγάζου-
με και 3ΧΑ. 

Ακόμα πιο μεγάλο όβερμπιντ εί-
ναι η επόμενη αγορά: 

Βρούστης Β.: 3ΧΑ. Με τόσο κακά 
σποτ δεν μου αρέσει να πασάρω οπό-
τε η αγορά που μένει είναι τα 3ΧΑ (αν 
παίζουμε lebensohl 2ΧΑ και μετά 
3ΧΑ).

Το πάσο είναι η πρώτη επιλογή 
μας έρχεται στο νου αλλά στην περί-
πτωση αυτή νομίζω ότι παίζουμε με 
τη φωτιά και μάλιστα σε αγώνες ομά-
δων:

Ρούσσος Γ.: Πάσο. Στις ομάδες το 
500αρι αρκεί.

Η διανομή είναι από το Παγκό-
σμιο πρωτάθλημα του 1967 και στο 
τραπέζι που έγινε η ίδια αγορά η 
Δύση πάσαρε αλλά το συμβόλαιο 
έπεσε μόνο μια μέσα, παρότι η Ανα-
τολή είχε ένα ατού και το βγήκε (η κα-
λύτερη αντάμ). Οι ΑΔ είχαν να βγά-
λουν 3ΧΑ. 

Αναγνώστες:
Τσαπίνος Γ.: 3^. Δύσκολη από-

φαση. Ο Βορράς πιθανότατα έχει κού-
πες και σπαθιά. Με τελείως αδύνατες 
πίκες δεν τολμώ τα ΧΑ και φοβάμαι 
να το αφήσω κοντρέ.

Ιωαννίδου Ε: 3^. Δε δείχνω βέ-
βαια ότι έχω κάποιους πόντους, αλλά 
επιλέγω το λιγότερο δυνατό ψέμα. 
Ίσως μου δοθεί η ευκαιρία να το δη-
λώσω μετά.

Κάππας Α.: 3^. Επειδή κατ' εμέ 
στις ομάδες ΔΕΝ αφήνουμε ποτέ και 
για κανέναν λόγο τους αντιπάλους 
να μας παίζουν μερικό συμβόλαιο 
κοντρέ, θα πω το χρώμα μου και.... 
βλέπουμε. Το να καταλήξουμε σε ένα 
3ΧΑ είναι πολύ πιθανό.

Κότσης Γ.: 2ΧΑ. Έχω 9 πόντους 
και κρατώ κούπες και καρά και ίσως 
το καρό να είναι το μινέρ που έχει ο Β. 
Είμαι στη δεύτερη και σε ομάδες και 
αξίζει να δοκιμάσω μανς αλλά δεν 
ξέρω πόσους πόντους έχει η Α…

Μαθιουλάκης  Α.: 2ΧΑ. Περιγρά-
φω το χέρι μου, δε λέω το τετράφυλ-
λο καρό γιατί μπορεί να πέσω πάνω 
στον ανοίξαντα, και αρνούμαι ταυτό-
χρονα τετράφυλλο πίκα. 

Βουμβουράκης Κ.: 2ΧΑ. Θα προ-
τιμήσω 2ΧΑ αντί 3^ ώστε να δεί-
ξω διάθεση για μανς. Το 3^ θα μπο-
ρούσα να το αγοράσω ακόμη και με 

0 πόντους. Δείχνω κράτημα στις κού-
πες και αν ο συμπαίκτης έχει κάτι πα-
ραπάνω από άνοιγμα θα το πάει στη 
μανς. 

Καρατζά Ε.: Πάσο. Παρά την κόκ-
κινη μανς και τις ομάδες, δε βλέπω 
εύκολα μανς.

Γκούμα Ν.: Πάσο. Δε βλέπω να 
μπορώ να παίξω κάτι καλύτερο. 

Πουρναράς Τ.: Πάσο. Δε νομί-
ζω ότι κινδυνεύω, αλλά και δε βλέ-
πω καλύτερο συμβόλαιο για τον άξο-
νά μας. 

Παπαπέτρος Γ.: Πάσο. Παίζουμε 
και καλή άμυνα, έτσι δεν είναι; Ποιός 
είναι ο συμπαίκτης μου στην διανομή; 

Ρούσσος Π.: Πάσο. H εναλλακτι-
κή αγορά μοιάζει να είναι το 2ΧΑ που 
δε μου αρέσει. 

Ιγγλέσης Ν.: Πάσο. O σύντροφος 
έχει πίκες, όχι περισσότερες από 5 
και τετράφυλλο τουλάχιστον το ένα 
μινέρ. Μπορεί να χάνω μανς αν έχει 
πολλούς πόντους, αλλά τότε το 800 
είναι πολύ κοντά. Διακινδυνεύω το 
500 με το 600, δηλαδή -3 imps και 
το 600 με το 800  + 5 imps. Ρισκάρω 
στο δεύτερο. 

Επίσης από τον τελικό του Παγκό-
σμιου πρωταθλήματος του 1967 Ιτα-
λία – Αμερική. Στο τραπέζι που έγι-
νε η ίδια αγορά ο Β. Garozzo  αγόρα-
σε τώρα 4ΧΑ (προφανώς όχι για ερώ-
τηση Άσων) και ο P. Forquet, έχοντας 
#J, $105, ^AKQ10852, &Q74 δεν 
είχε πρόβλημα να αγοράσει μικρό 
σλεμ στα καρά. Οι Αμερικανοί έκαναν 
αγορά θυσίας 6# για 4 μέσα (-700 με 
την παλιά κλίμακα). Ίδιο ήταν το τελι-
κό συμβόλαιο και στο άλλο δωμάτιο. 

Ίσως το 4ΧΑ του Garozzo να είναι 
και η καλύτερη αγορά εδώ, αρκεί βέ-
βαια να υπάρχει κατάλληλη συμφω-

νία με τον συμπαίκτη. Από την άλλη 
το πάσο είναι σίγουρα φόρσινγκ, δεν 
είναι όμως ξεκάθαρο –και οι γνώμες 
διίστανται- τι πρέπει να κάνουμε στη 
συνέχεια αν ο συμπαίκτης κοντράρει 
ή ακόμα και αν αγοράσει. 

Σαπουνάκης Α: Πάσο. Ο σύντρο-
φος, αν δεν έχει φιτ στις κούπες, πρέ-
πει να έχει πολλά καρά ή διχρωμία 
στα μινέρ. Το χέρι μου είναι καλό χω-
ρίς πόντους στις πίκες, οπότε θα του 
δώσω μια ευκαιρία να αγοράσει.

Προκοπίου Γ.: Πάσο. Φαίνεται μο-
νόδρομος μια και είναι forcing, από 
την άλλη όμως ποια θα είναι η συ-
νέχεια μετά από το πιθανό κοντρ του 
συμπαίκτη; 5& ή το παρεξηγήσιμο 
4ΧΑ;

Βρούστης Β.: Πάσο. Αν το παί-
ζουμε forcing αλλιώς dbl για να δεί-
ξουμε ότι έχουμε καλό χέρι χωρίς ξε-
κάθαρη αγορά.

Ρούσσος Γ.: Πάσο. Φόρσινγκ, και 
φόρσινγκ σημαίνει αυξημένες δυνα-
τότητες.

Κανναβός Π.: Πάσο. Forcing........ 
Ας αποφασίσει ο συμπαίκτης. (Θα 
ήθελα να έχω και 3φυλλο καρό, 
αλλά έχω καλό χέρι). 

Παπακυριακόπουλος Γ.: Πάσο. Σί-
γουρα φόρσινγκ. Οι δυο λιμές πίκες 
είναι κάκιστες, αλλά το υπόλοιπο χέρι 
αξίζει μια προσπάθεια.

Υποβίβασα λίγο το κοντρ στη 
βαθμολογία καθώς η μεγάλη πλειο-
ψηφία θεώρησε ότι είναι καλύτερα να 
προσπαθήσουμε παίξουμε εμείς και 
όχι οι αντίπαλοι.

Διονυσόπουλος Δ.: Κοντρ. Τα δυο 
λιμά πίκα (πιθανές δυο γρήγορες χα-
νόμενες) και η έλλειψη καθαρής κα-
τεύθυνσης, αν αγοράσω, με οδηγούν 
στην απόφαση να προτείνω στο συ-
μπαίκτη να αμυνθούμε (με το αζη-
μίωτο…). Δεύτερη εναλλακτική το 
πάσο (που θα προτιμούσα με σόλο 
#), το οποίο κατά τη γνώμη μου εί-
ναι φόρσινγκ.

Αθανασιάδης Α.: Κοντρ. Προς το 
παρόν δείχνω χανόμενες στην πίκα, 
χωρίς φιτ στα καρό. Ο σύντροφος 
βλέπει το χέρι του και αποφασίζει 
ανάλογα.

Καραμανλής Μ.: Κοντρ. Φόρσινγκ 
πάσο με δίφυλλο πίκα και δίφυλλο 
καρό δε μου φαίνεται σωστό, επίσης 
το 5& με 5/4 μάλλον υπερβολή είναι, 
οπότε λέμε κoντρ,  το οποίο αφήνει 
την επιλογή στον συμπαίκτη.

Μηλιτσόπουλος Ι.: Κοντρ. Και να 
μας τρέχουν... τα σάλια.

Τότε όταν κάνουν σοβετάζ στις 
6# θα… πεθάνουμε από ευτυχία;

Η εναλλακτική αγορά 5& προ-
τιμήθηκε από αρκετούς αλλά, θεω-

ρητικά, δεν μπορεί να δείχνει μόνο 
4φυλλο. 

Δελημπαλταδάκης Ν.: 5&. Φαίνε-
ται να είχαμε πολύ καλές προοπτικές 
ως άξονας. Προοπτικές που φτάνουν 
κοντά στο σλεμ. Δυστυχώς οι αντί-
παλοι μας μπαράζωσαν, οπότε πρέ-
πει να κινηθούμε σε στενά πλαίσια. 
Να παίξουμε κοντρέ τις 4# δε φαίνε-
ται αρκετά ελκυστικό, ακόμα και αν 
πούμε πάσο φόρσινγκ και κοντράρει 
ο συμπαίκτης. Το να πούμε πάσο και 
μετά να αγοράσουμε 5& στο κόντρ 
του συμπαίκτη είναι πιο ισχυρή προ-
σπάθεια για σλεμ από ό,τι έχουμε. 
Επιλέγω τη μέση λύση, να αγοράσω 
5& άμεσα.

Ζήτης Λ.: 5&. Μετά την αγορά του 
συντρόφου η υπεροπλία μας είναι με-
γάλη και αξίζει να του δείξω και τα 
σπαθιά. 

Αναγνώστες: 
Ρούσσος Π.: Πάσο. Πάσο φόρ-

σινγκ. Αν ο δικός μου πει κοντρ θα 
μείνω. Αν αγοράσει στο επίπεδο 5 θα 
ψάξω κάποιο σλεμ. 

Κάππας Α.: Πάσο. Το χέρι με 2 δί-
φυλλα δεν θεωρείται δίχρωμο, οπό-
τε πάσο και θα περιμένουμε τον συ-
μπαίκτη. Το κοντρ είναι δεσμευτικό 
και οχι τόσο αντιπροσωπευτικό. Ακό-
μα και με τις 4 "αμυντικές", με ένα 
καλό χρώμα απέναντι τα 5^ δεν εί-
ναι απίθανα! 

Ιγγλέσης Ν.: Πάσο.  Είναι forcing, 
ας διαλέξει ο partner.

Καρατζά Ε.: Πάσο.  Φόρσινγκ. 
Στο πιθανό dbl θα αγοράσω τα σπα-
θιά μου. Το θέμα είναι τι θα κάνω αν 
ακούσω 5^..Να πάω 6..;

Ιωαννίδου Ε: 5&. Δε βλέπω το 
λόγο να τιμωρήσω τις πίκες, αφού εί-
ναι στην πράσινη.

Μαθιουλάκης  Α.: 5&. Κάπου πρέ-
πει να έχουμε φιτ, τελική ευκαιρία 
πριν καταλήξουμε στο σωστό συμ-
βόλαιο.

Τσαπίνος Γ.: 5&. Λόγω 2ης ενα-
ντίον 1ης. Σε αντίθετη περίπτωση dbl.

Βουμβουράκης Κ.: 5&. Είμαστε 
στη δεύτερη οπότε δεν κοντράρω. 
Δείχνω την κατανομή μου και ελπί-
ζω να βρω τον συμπαίκτη με καμία 
ή έστω ξερή πίκα. Αφού μου μίλη-
σε στο 3 επίπεδο σημαίνει ότι υπάρ-
χει μανς λογικά. 

Γκούμα Ν.: Κοντρ. Και τα 5^ είναι 
πιθανό σενάριο, αλλά με αντάμ ατού 
το 4 μέσα δεν είναι απίθανο.  

Πουρναράς Τ.: 5^. Δε δικαιολο-
γείται από την αγορά του να χάνει 
λεβέ στα καρά ο συμπαίκτης. Από την 
άλλη, το τέσσερις μέσα είναι αμφίβο-
λο και τα 6^ άπιαστο όνειρο με το 

2φυλλο πίκα που έχω. 
Παπαπέτρος Γ.: 5^. Αν έχει σόλο 

πίκα ο συμπαίκτης ας πάει 6... 

Κούπες ή σπαθιά; Μανς ή παρ-
τσκόρ; Αυτά είναι τα 2 πιο σημαντι-
κά ερωτήματα. Αλλά υπάρχουν και 
αρκετά άλλα που πρέπει να απαντη-
θούν πρώτα ώστε να μπορέσουμε να 
κάνουμε σωστή επιλογή. Που πήγαν 
οι πόντοι (ο συμπαίκτης είναι πασα-
ρισμένος); Που πήγαν τα υπόλοιπα 
καρά; 

Οι πόντοι είναι προφανώς μοι-
ρασμένοι σχεδόν εξίσου στα 4 χέρια. 
Ο συμπαίκτης για να ξανανοίξει την 
αγορά πασαρισμένος στο επίπεδο 3, 
στη δεύτερη, θα πρέπει να έχει ιδανι-
κή κατανομή, δηλαδή κάτι σαν 4-4-1-
4. Αλλά τότε γιατί ο Βορράς δεν αγό-
ρασε 4 καρά;  Η μόνη απάντηση που 
βρίσκω είναι ότι ο συμπαίκτης έχει 
4-4-2-3 με 11 πόντους και ο Βορράς 
3φυλλο καρό με 4-4 και πολύ άμυ-
να στα μαζέρ. 

Συμπέρασμα: καλύτερα να φα-
νούμε συντηρητικοί και να αγορά-
σουμε μόνο 3$ ή 4& (ενδιαφέρον εί-
ναι το ερώτημα τι θα κάνουμε αν ο 
Βορράς συναγωνιστεί με 4^).

Καραμανλής Μ.: 4&. Παρόλο που 
είναι ένα επίπεδο παραπάνω, η πιθα-
νότητα να κακοστέκουν οι κούπες εί-
ναι μεγάλη, οπότε φαίνεται καλύτερη 
επιλογή.

Παπακυριακόπουλος Γ.: 4&. Εδώ 
το πρόβλημα είναι πιο σύνθετο. 
Θέλω να παίξω 4$ λόγω κατανομής, 
αλλά με πασαρισμένο συμπαίκτη θα 
πω ήρεμα 4&, εκτός και αν νοιώθω 
ότι χάνω το ματς.

 Αθανασιάδης Α.: 4&. Με τη δύνα-
μη μοιρασμένη στους δυο άξονες όλα 
θα εξαρτηθούν από τις κατανομές. Εί-

ναι δελεαστικό το να αγοράσω κού-
πες, όπου υπό προϋποθέσεις μπορεί 
να βγαίνει και μανς, αλλά υπάρχει και 
σοβαρός κίνδυνος να μπούμε μέσα, 
αν ο σύντροφος έχει μόνο 3φυλλο, 
ενώ  βγάζουμε σπαθιά. Προτιμώ να 
αγοράσω το μακρύ μου χρώμα και η 
εκτίμησή μου είναι ότι το πραγματικό 
πρόβλημα θα προκύψει αν η αγορά 
ξαναγυρίσει σε μένα, με τον Βορρά να 
έχει συναγωνιστεί στα 4^.

Προκοπίου Γ.: 4&. Ακόμα και αν 
πόνταρα στο φιτ κούπα, δεν θα δο-
κίμαζα τις 4$, όπου χρειάζονται ιδα-
νικοί δέκα πόντοι. Τα 5& δεν τα σκέ-
φτομαι, θα είμαστε ικανοποιημένοι αν 
βγαίνουν και τα τέσσερα.

Βρούστης Β.: 4$. Ομάδες και 
στην δεύτερη νομίζω αξίζει το ρίσκο 
αν και καμία φορά μπορεί να δίνου-
με 500.

Διονυσόπουλος Δ.: 4$. Δύσκο-
λη απόφαση. Το 4φ κούπα στον συ-
μπαίκτη είναι πιθανό, αλλά όχι σίγου-
ρο. Κυνηγάω μια μανς που χωρίς το 
άνοιγμα των αντιπάλων δε θα αγορά-
ζαμε. Η βαθμολογία ομάδων όμως, 
την κάνει δελεαστικότερη από τα 4&.

Ρούσσος Γ.: 4$. Πασαρισμένος 
ξανανοίγει τις αγορές, δεν μπορεί να 
μην έχει 9 χαρτιά  στα μαζέρ. 

Κανναβός Π.: 4$. Ίσως να πρέπει 
να πω 4^ και σε απάντηση 4# να πω 
5&, αλλά μπορεί να γίνει μπέρδεμα 
ότι είναι cuebid.

Δελημπαλταδάκης Ν.: 4$. Και 
τη συμπάθειά μας για τον Νότο, που 
μπαράζωσε μια αγορά που θα έληγε 
με "Όλοι πάσο", αν δεν αγόραζε.

Όταν όμως μπούμε μέσα, ίσως 
και κοντρέ, θα είναι αυτός που θα μας 
εκφράσει τη συμπάθειά του. 

Μηλιτσόπουλος Ι.: 3$. Ο συμπαί-
κτης μας είναι πασαρισμένος και αν 
είχε κάτι καλό (π.χ. 4-4-1-4 και 10 -11 
πόντους) θα είχε ανοίξει πριν.

Ζήτης Λ.: 3$. Το reopening του 
συντρόφου με καλεί να αγοράσω και 
προτιμώ το μαζέρ. Τα σπαθιά ας πε-
ριμένουν.

Σαπουνάκης Α: 4^. Αν ο σύντρο-
φος αγοράσει 4#, θα αγοράσω 5&.

Αναγνώστες: 
Βουμβουράκης Κ.: 4&. Οι πόντοι 

φαίνεται να είναι μοιρασμένοι στα 
δυο ζευγάρια. Αν παίζαμε ζεύγη θα 
πήγαινα πάσο, αλλά σε ομάδες προ-
τιμώ να μπω μέσα (ελπίζω άκοντρα) 
στα 4&, παρά να μας βγάλουν οι αντί-
παλοι το 3^ κοντρέ. 

Ιγγλέσης Ν.: 3$. Ο πασαρισμέ-
νος σύντροφος κοντράρει με τουλά-
χιστον 4-4 τα μαζέρ. Δε νομίζω ότι 
χάνω μανς. Δεν έχει καρά, αλλιώς θα 
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άφηνε το συμβόλαιο να μπει “ήσυ-
χα” μέσα.

Κότσης Γ.: 3$.  Η Α δεν άνοιξε και 
επομένως πρέπει να έχει το πολύ 11-
12 πόντους, ίσως και λιγότερους…

Γκούμα Ν.: 3$. Κάτι δεν πάει καλά 
εδώ. Μάλλον το 3^ δεν είναι πολύ 
αδύνατο. 

Πουρναράς Τ.: 3$. Λειψή είναι η 
τράπουλα; Πού πήγαν οι πόντοι; Ο 
Βορράς μάλλον μας περιμένει με την 
καραμπίνα. 

Μαθιουλάκης  Α.: 3$. Πρώτα, κι 
αν ζοριστούμε έχουμε μια ελπίδα για 
σπαθιά, αλλιώς μπορεί και να μην τα 
πούμε καθόλου, ανάλογα με την εξέ-
λιξη της αγοράς.

Τσαπίνος Γ.: 4$. Τι να κάνω; Εξ 
άλλου αυτός δεν είναι ο στόχος των 
μπαράζ; Να δυσκολεύονται οι αντί-
παλοι να βρουν το σωστό συμβό-
λαιο.

Ιωαννίδου Ε: 4$. 3$ θα έλεγα και 
με μηδέν πόντους.

Καρατζά Ε.: 4$. Δε ζητάω πολλά 
από τον συμπαίκτη και σίγουρα δεν 
έκανε reopa άγραφος. 

Παπαπέτρος Γ.: 5&. Αφού είναι 
ομάδες βλέπω πιο σίγουρη τη μανς 
στα 5&. Στα ζεύγη θα έλεγα 4$... 

Σημαντικό στο πρόβλημα αυτό 
είναι ότι και οι δυο αντίπαλοι έχουν 
περάσει πάσο παρότι έχουν σίγου-
ρα κατανομή για να αγοράσουν, ακό-
μα και με χωρίς πολλούς πόντους. Εί-
ναι σίγουρο λοιπόν ότι ο συμπαίκτης 
έχει δύναμη και κάθε «νευρική» αγο-
ρά εκ μέρους μας θα δημιουργήσει 
πρόβλημα πρώτα στον άξονά μας. 
Συμπερασματικά, καλύτερα να πάμε 
σιγά και επιστημονικά, όσο μπορού-
με βέβαια με τέτοιο φρικτό χέρι. 

Όπως ήταν φυσικό υπήρξε πλη-
θώρα απαντήσεων σε πάνελ και ανα-
γνώστες:

Κανναβός Π.: 1#. Προτιμώ να 
δώσω χώρο σε συμπαίκτη και αντι-
πάλους, έχω τα μαζέρ. Αλλιώς ποιο 
spl να κάνω;

Διονυσόπουλος Δ.: 1#. Μάλ-
λον απλά μεταθέτω το πρόβλημα για 
αργότερα, αλλά όλες οι εναλλακτι-
κές αγορές (4& splinter, 2ΧΑ Jacoby 
και 5^, αν υποθέσουμε ότι είναι 
exclusion) έχουν περισσότερα προ-
βλήματα.

Αθανασιάδης Α.: 1#. Μπορεί 
να βγάζουμε μεγάλο σλεμ ( με δυο 
μαύρους άσους στον σύντροφο και 
6φυλλο άσο κούπα) ή ούτε καν μανς 
(xx, Jxxxx, AKQ, KJx και τα ατού 2-0). 
Το χέρι μου έχει 4 χανόμενες, αλλά 
προς το παρόν, επειδή δεν έχω τα 
όπλα να διερευνήσω ανώδυνα τα 4 
ειδικά φύλλα, προτιμώ να ξεκινήσω 
με μια φόρσινγκ αγορά.  

Ρούσσος Γ.: 1#. Θα ακολουθήσει 
splinter.

Βρούστης Β.: 4^ … είναι πολύ 
δύσκολο, θα πω μάλλον 4 καρά και 
στις 4 κούπες 4 πίκες όπου σίγουρα 
έχω σικάν γιατί αλλιώς δεν θα μπο-
ρούσα να είχα ενδιαφέρον για σλεμ 
πασαρισμένος.

Καραμανλής Μ.: 4^. Αποκλείεται 
να μπορέσουμε να δώσουμε την πλή-
ρη εικόνα του χεριού μας στον συ-
μπαίκτη, οπότε ξεκινάμε με splinter 
με σκοπό να κάνουμε άλλη μία προ-
σπάθεια.

Ζήτης Λ.: 4^. Splinter, τι άλλο;
Δελημπαλταδάκης Ν.: 6$. Ναι, 

μπορεί να υπάρχουν και επτά. Ναι, 
μπορεί να μπούμε μέσα στις έξι. Μια 
λεπτομερής όμως περιγραφή μπορεί 
να οδηγήσει τους αντιπάλους στην 
σωστή άμυνα, είτε με την λογική, είτε 
με το κοντρ σε κάποιο κιουμπίντ μας.

Παπακυριακόπουλος Γ.: 6$. Αυτά 
τα χέρια δεν τα ξέρω ούτε εγώ, ούτε 
η θεωρία.

Σημαντικό ότι 2 συμπαίκτες συμ-
φωνούν μεταξύ τους σε τέτοιο πρό-
βλημα.

Σαπουνάκης Α: 2ΧΑ. Παίρνω την 
πρωτοβουλία και βλέπουμε.

Προκοπίου Γ.: 4ΧΑ. Το να μη γί-
νει προσπάθεια για σλεμ είναι νομί-
ζω εκτός συζήτησης. Αποφασίζω να 
μην ψάξω για το μεγάλο σλεμ. Το 
exclusion Blackwood (5^, μετά το 
φιτ) δεν προσφέρει καμιά ασφάλεια. 
6$ επομένως και όσες βγουν; Νομίζω 
ότι τα 4ΧΑ δεν είναι τόσο κακή αγο-
ρά, όσο φαίνεται με μια πρώτη ματιά. 
Αν η Α απαντήσει 5& ή 5^, επανα-
δηλώνουμε 5$. Με το μάξιμουμ θα 
προχωρήσει και θα παίξουμε 6$. 5# 
δε θα απαντήσει, μια και εμείς έχουμε 
τη Ντάμα. Το μόνο πρόβλημα είναι η 

απάντηση 5$, τις οποίες βάσει πιθα-
νοτήτων θα πασάρουμε. Μία στις τό-
σες βέβαια ο συμπαίκτης μας θα βα-
στάει και τους πέντε Άσους! Δεύτερη 
επιλογή  η 1#.

Μηλιτσόπουλος Ι.: 5$. Μικρή ζο-
ζεφίνα. Ζητώ από τον συμπαίκτη κα-
λές κούπες και επιπλέον ρισκάρω 
να έχει έναν άσο εξωτερικό, ώστε να 
βγάλω το μικρό σλεμ. Βέβαια, μπορεί 
και να μπω μέσα στις 5$, αλλά αυτά 
έχει η ζωή. 

Αναγνώστες:
Πουρναράς Τ.: 1#. Το πρόβλη-

μα είναι η δεύτερη δήλωσή μου. Αν 
για παράδειγμα ο συμπαίκτης συνεχί-
σει με 1ΧΑ τι θα αγόραζα; (ενδιαφέ-
ρον πρόβλημα για τον επόμενο δια-
γωνισμό). 

Κότσης  Γ.: 1#. Το πιο ενδιαφέρον 
χέρι διότι δεν μπαίνει εύκολα σε κα-
νόνες αγοράς...

Γκούμα Ν.: 4^. Η έλλειψη πόντων 
για splinter αντισταθμίζεται από την 
κατανομή και το καλό πλευρικό χρώ-
μα.

Ιωαννίδου Ε: 4^. Splinter. Με τα 
κατάλληλα φύλλα μπορεί να έχουμε 
και σλεμ.

Ρούσσος Π.: 4^. Και οι δύο αντί-
παλοι είναι κοντοί στην κούπα και κα-
νείς δεν έχει κάνει αγορά/παρεμβο-
λή. Άρα προφανώς ο δικός μου έχει 
και κάποιο μήκος σε ένα μινέρ και λο-
γικά το άλλο μινέρ είναι μοιρασμένο 
στους δύο αντιπάλους. Το σλεμ μοιά-
ζει πολύ εύκολο (Α,Κ,Α ή ακόμα και 
Α,Α). Από την άλλη, αν δεν έχουμε 
σλεμ, ένα σπλίντερ θα οδηγήσει σε 
σχεδόν σίγουρο σοβέτο των αντιπά-
λων. Ωστόσο θα πω 4^ και θα πάω 
σίγουρα μέχρι τις 5$ αν με σοβετά-
ρουν.

Τσαπίνος Γ.: 4^. Μια μικρή προ-
σπάθεια για κάτι παραπάνω από μανς.

Ιγγλέσης Ν.: 4&. Σπλίντερ. Αν 
ακούσω καρά ή κούπες ρωτάω 
άσους και πράττω ανάλογα. Αν ακού-
σω πίκες κιουμπιντάρω. Με 5^, το 
exclusion, αν σου απαντήσει δύο 
άσους σε στέλνει στο σλεμ που μπο-
ρεί να μπαίνει μέσα.

Κοτσώνη Α.: 2&. R-Drury: Σε απά-
ντηση 2$ θα πω 4. Σε όποια άλλη 4^ 
το void και slam invitation. Αν επι-
τρέπεται για το διαγωνισμό, θα προ-
τιμούσα 5^ EKCB (Exclusion ερώτη-
ση Άσων με σικάν καρό) 

Καρατζά Ε.: 2&. Θα ξεκινούσα 
με drury fit, να δω αν έχει τουλάχι-
στον κανονικό άνοιγμα και να κρατή-
σω την αγορά χαμηλά. Μάλλον θα 
μας μπαραζώσουν, αλλά πιθανόν να 
προλάβουμε να ανταλλάξουμε κά-

ποιες πληροφορίες. Τα 5^ είναι ελ-
κυστική αγορά, αλλά λείπουν πολ-
λοί άσοι. 

Κάππας Α.: 2&. Drury, περιγραφή 
και βλέπουμε, η μόνη forcing αγορά 
εδώ που εξυπηρετεί. Στις 2$ θα πού-
με 4, ό,τι άλλο ακούσουμε θα ψάξου-
με το σλεμ, κάτω από μανς δεν θα 
μείνουμε πάντως!

Βουμβουράκης Κ.: 4&. Δείχνω δι-
άθεση για σλέμ με κοντρόλ 2ου γύ-
ρου στα σπαθιά και περιμένω να 
ακούσω από τον συμπαίκτη. 

Παπαπέτρος Γ.: 5^. Exclusion ελ-
πίζω... 

Στραβοπόδης Δ.: 5^.  Exclusion, 
ερώτηση άσων εκτός των καρό.

Στο μόνο πρόβλημα του δια-
γωνισμού αυτού που η πλειοψηφία 
του πάνελ συνέπεσε με τη πλειοψη-
φία των αναγνωστών νομίζω ότι και 
οι δυο παρασύρθηκαν από τη φαι-
νομενική, μόνο, δύναμη του χεριού. 
Στην πραγματικότητα για να βγάλου-
με μανς θέλουμε 3 κοντρόλ απέναντι, 
πράγμα που αποκλείεται να βρούμε 
μετά την αδύναμη απάντηση του συ-
μπαίκτη, ενώ πάλι κοντρ με 2φυλλο 
κούπα και ομαλή κατανομή είναι κα-
ταστροφικό. Ακόμα και 4 καρά πρέ-
πει να είναι ήδη πολλά ενώ κινδυνεύ-
ουμε να μας πάει ο συμπαίκτης στα 5 
όπου δεν θα έχουμε καμία ελπίδα. Η 
μόνη ελπίδα να γράψουμε από τη με-
ριά μας φαίνεται να είναι το πάσο!

Η διανομή είναι από διαγωνι-
σμό αγορών πολωνικού περιοδικού 
Μπριτζ όπου η συντριπτική πλειοψη-
φία των εξπέρ (αλλά και η πλειοψη-
φία των αναγνωστών) είπε πράγμα-
τι πάσο. 

Δελημπαλταδάκης Ν.: Πάσο. Το 
χέρι φαίνεται τόσο γεμάτο σε φιγού-

ρες που παραπλανεί. Με το πάσο 
γράφουμε στον άξονά μας. Μανς, 
αν δεν ξαναμιλήσει ο συμπαίκτης, 
δεν έχουμε. Παρτ σκορ στο επίπεδο 
των 4 πολύ δύσκολα, και αν έχουμε, 
πολύ πιθανό να παίρνουμε 200 στην 
άμυνα. 

Σαπουνάκης Α: Πάσο. Μπορεί να 
χάσω το μερικό σκορ, αλλά συνή-
θως θα μπαίνω μέσα. Το κοντρ είναι 
επιθετική αγορά και ο σύντροφος θα 
φεύγει. Θα προτιμήσω να αμυνθώ.

Βρούστης Β.: Πάσο. Και ότι πά-
ρουμε. Όλες οι αγορές έχουν κάποιο 
ρίσκο, νομίζω το πάσο είναι το ποιο 
λογικό για να πάρουμε καλό σκορ.

Προκοπίου Γ.: Κοντρ. Ο Ν μου 
έβαλε δύσκολα. Πρώτα-πρώτα δεν 
είναι τρελός να αγοράζει 3# στη δεύ-
τερη. Τα 3ΧΑ είναι τόσο κακή αγορά, 
που είναι προτιμότερο ακόμα και το 
πάσο. Το κοντρ δεν θα μου λύσει κα-
νένα πρόβλημα, αλλά δεν είναι χει-
ρότερο από τα 4^.

Αθανασιάδης Α.: Κοντρ. Δείχνω 
ισχυρό χέρι, χωρίς φιτ στις κούπες.

Καραμανλής Μ.: Κοντρ. Αυτό που 
έχουμε.

Κανναβός Π.: Κοντρ. Δείχνω ισχυ-
ρό χέρι και μάλλον διάθεση τιμωρί-
ας. 3ΧΑ δύσκολο να βγάζω (έχω ένα 
κράτημα πίκα και μου λείπουν δυο 
βασικοί άσοι, που αποκλείεται να 
τους έχει ο συμπαίκτης). 

Παπακυριακόπουλος Γ.: Κοντρ. 
Και μπορεί να πετύχουμε τους λήγο-
ντες του 30.

Διονυσόπουλος Δ.: Κοντρ. Με τον 
φόβο να ακούσω 4$. Τα 3ΧΑ φυσικά 
δεν συζητιούνται και το πάσο παραεί-
ναι συντηρητικό.

Ρούσσος Γ.: Κοντρ. Είπαμε: το 
500αρι ικανοποιεί.

Ακόμα και αν ο συμπαίκτης μεί-
νει, πράγμα απίθανο με τις πίκες που 
έχουμε, ο αντίπαλος δεν θα μπαί-
νει πάνω από μια μέσα και δεν είναι 
πολύ δύσκολο να μας τα βγάζει. Αν 
είναι να αγοράσουμε πάλι, προτιμώ 
την παρακάτω αγορά:

Μηλιτσόπουλος Ι.: 4^. Τα 3ΧΑ 
δεν μπορεί να βγαίνουν με ένα μόνο 
κράτημα στις πίκες. Τα 4^ χρειάζο-
νται πολύ λίγα για να βγουν και τα 5^ 
είναι ορατά με δυο μπάζες δώρο από 
τον συμπαίκτη. 

Ζήτης Λ.: 4^. Πρέπει να δείξω 
τη δύναμη μου με κοντρ και μίλημα. 
Μετά βλέπουμε. 

Αναγνώστες:
Κότσης Γ.: Πάσο. Η Ανατολή μπο-

ρεί να έχει 0-7 πόντους και ένα 4φυλ-
λο+$. Παρ’ όλους μου τους 19 γε-
ρούς πόντους (ούτε μία Q ή J ξεκρέ-

μαστα) δεν έχω καμία εποικοδομητι-
κή αγορά...

Ιωαννίδου Ε: Πάσο. Λογικά οι 
δύο μας έχουμε "όλο το φύλλο"  και 
η αγορά του δείχνει ανώμαλη κατα-
νομή....

Πουρναράς Τ.:  Κοντρ. "Μη φεύ-
γεις μη, με πόνο σου φωνάζω".

Μαθιουλάκης  Α.: Κοντρ. Το χέρι 
είναι μάλλον για τιμωρία. Αν ο συ-
μπαίκτης ξαναμιλήσει μάλλον θα εί-
ναι και το τελικό συμβόλαιο. 

Καρατζά Ε.: Κοντρ.  Δε βλέπω 
δύο άσους στον συμπαίκτη, δύσκολο 
συμβόλαιο τα 3ΧΑ. 

Γκούμα Ν.:  Κοντρ. Δε βλέπω 
άλλη αγορά. 

Παπαπέτρος Γ.: Κοντρ. Τα σίγου-
ρα... 

Στραβοπόδης Δ.: Κοντρ. Ο συ-
μπαίκτης μου απάντησε υποχρεωτι-
κά, ο Νότος πρέπει να είναι δυνατός, 
οπότε 3ΧΑ δεν πρέπει να έχει ο άξο-
νάς μας. Θα κοντράρω και εάν έχει 
πόντους ο συμπαίκτης και μιλήσει κα-
λώς, αλλιώς ελπίζω να μπει μέσα. 

Ρούσσος Π.: Κοντρ. Κάτι θα πά-
ρουμε.

Κάππας Α.: Κοντρ. Για να δείξου-
με δύναμη. Δυστυχώς το φυσικό ΧΑ 
που υπολογίζαμε να πούμε δεν βο-
λεύει, γιατί το 2$ είναι υποχρεωτι-
κή απάντηση και το 3# είναι... πολ-
λές πίκες! 

Ιγγλέσης Ν.: Κοντρ. Αν τα βγάλει 
τα έβγαλε και πήραμε bottom παρτα-
ζέ. Σε ομάδες ξερό πάσο. 

Τσαπίνος Γ.: Κοντρ. Συντηρητικά, 
τουλάχιστον να γράψουμε εμείς. 

♠ KQJ753
♥ Q109876
^ -
♣ 8

Β
Δ    Α

Ν

Πρόβλημα 4

Δύση Bορράς Aνατολή Νότος
πάσο πάσο 1$ πάσο

;

Ομάδες – όλοι στην πρώτη

 Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
 1# 10 4 21%
 4^ 9 3 38%
 6$ 8 2 0%
 2ΧΑ 8 1 0%
 4ΧΑ 8 1 4%
 5$ 7 1 0%
   5^ (Exclusion) 7  8%
 4& 7  8%
   2& (Drury) 7  13%
 2#   4%
 3#   4%

 Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
 

 κοντρ 10 7 63%

 πάσο 10 3 17%

 4^ 8 2 13%

 3ΧΑ 5  8%

 Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
 

 4& 10 7 38%

 4# 8 3 58%

 3# 7 2 4%

♠ K102
♥ A3
^KQJ75
♣ KQJ

Β
Δ    Α

Ν

Πρόβλημα 5

Δύση Bορράς Aνατολή Νότος
1#

κοντρ πάσο 2$ 3#

;

Ζεύγη – όλοι στη δεύτερη

♠ J986
♥ J108
^J7532
♣ 5

Β
Δ    Α

Ν

Πρόβλημα 6

Δύση Bορράς Aνατολή Νότος
2& πάσο

2^* πάσο 2# πάσο

;

 Ζεύγη- όλοι στη δεύτερη

*Αγορά αναμονής
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Το πρόβλημα φαίνεται να είναι 
θέμα αγοραστικού στυλ του ζεύγους. 
Θεωρητικά όμως κανένα σπλίντερ δεν 
δείχνει απαραίτητα παραπάνω δύναμη 
από αυτή που χρειάζεται για να πάμε 
μανς. Ως εκ τούτου δεν έχω αμφιβολί-
ες σε αυτό το χέρι. Άλλωστε  το να μη 
δείξουμε το σόλο μας ενώ μπορούμε 
δεν είναι και ιδεολογικά σωστό. 

Σαπουνάκης Α: 4&. Με τέσσερα 
ατού και σόλο, πρέπει να κάνω σπλί-
ντερ.

Καραμανλής Μ.: 4&. Είναι η τέλεια 
ευκαιρία να δείξουμε το σόλο μας και 
το καλό φιτ.

Δελημπαλταδάκης Ν.: 4&. Σπλί-
ντερ. "Μα δεν έχουμε τίποτα εκτός από 
το σόλο σπαθί!", θα πούνε οι αντιρρη-
σίες. Γι' αυτό ακριβώς και κάνουμε το 
σπλίντερ, γιατί είναι η μοναδική χρήσι-
μη πληροφορία που μπορούμε να με-
ταδώσουμε, και δε θα το καταφέρουμε 
ποτέ αν ξεκινήσουμε με ένα απλό 3#.

O συμπαίκτης μπορεί να ονειρευ-
τεί ότι έχουμε 4 ατού, σόλο, και έναν 
Άσο περίσσευμα, αλλά μετά το 4& θα 
αγοράζουμε μόνο πίκες οικονομικά, 
μέχρι να λάβει το μήνυμα.

Διονυσόπουλος Δ.: 4&. Περιγρα-
φικό, αλλά overbid. Με πολλές αμφι-
βολίες…

Αθανασιάδης Α.: 4&. Ίσως να είναι 
η πληροφορία που λείπει για το σλεμ.

Ρούσσος Γ.:  4&. Splinter. Πού είναι 
το πρόβλημα;

Προκοπίου Γ.:  4&. Το πρόβλημα 
αυτό το έσκασε από το Διαγωνισμό 
1-6;

Προσωπικά συμφωνώ μαζί σου 
αλλά απ’ ότι βλέπεις υπάρχουν και άλ-
λες απόψεις:

Μηλιτσόπουλος Ι.: 4#. Κλείσιμο με 
4φ φιτ. Το σόλο σπαθί δεν αρκεί για 
σπλίντερ, το οποίο υπόσχεται επί πλέ-
ον κάποια μεγάλη φιγούρα. 

Κανναβός Π.: 4#. Παρά τα 4 ατού 
και το σόλο δε διαθέτω τίποτα άλλο 
για να πω 3#. 4& θα είχε νόημα αν 
είχα συμφωνήσει το μίνιμουμ του χε-
ριού για splinter.

Ζήτης Λ.: 4#. Με 3+2 πόντους από 
κατανομή και τετράφυλλο φιτ πρέπει 
να φτάσουμε στη μανς.

Βρούστης Β.: 3#. Παρά είμαι αδύ-
ναμος για σπλίντερ πιστεύω οπότε θα 
επιλέξω την μέση λύση.

Παπακυριακόπουλος Γ.: 3#. Έχω 
λίγο παραπάνω από 4 και φοβάμαι να 
κάνω σπλίντερ. Θα περιμένει κάτι πα-
ραπάνω ο συμπαίκτης.

Αναγνώστες:
Καρατζά Ε.: 4&. Δια του αποκλει-

σμού. 4# είναι ψέμα, με τις 3# δε θα 
δείξω εύκολα το σόλο σπαθί, οπότε..
Ελπίζω να αντέχουμε τις 5#. 

Παπαπέτρος Γ.: 4&. Έστω και με 
τρεις βαλέδες μόνο, το χέρι απέναντι 
σε άνοιγμα 2& αξίζει μια προσπάθεια 
νομίζω... 

Οικονομόπουλος Ι.: 4&. Σπλίντερ 
χωρίς πολύ φύλλο, γιατί αλλιώς θα 
έλεγα 3#.

Κότσης Γ. 4&. Δεν ξέρω αν υπάρ-
χει αυτή η αγορά. Έψαξα όλες μου τις 
σημειώσεις αλλά δεν βρήκα κάτι πα-
ρόμοιο. Μου μοιάζει πολύ λογική… 
Τώρα δείχνω σικάν ή σίνγκλετον & και 
αποδοχή των # για χρώμα των σλεμ. 
Αν η Α δεν έχει πόντους χαμένους στα 
σπαθιά μπορεί να αρχίσει τη συζήτηση 
για το σλεμ... 

Ιγγλέσης Ν.: 4&. Σπλίντερ. Ο σύ-
ντροφος ή έχει 6φυλλο πίκα (με πεντά-
φυλλο θα επαναδήλωνε ΧΑ) ή έχει και 
δεύτερο χρώμα. Πάρε λοιπόν το super 
φιτ, πάρε και το σόλο και προχώρα 
ανάλογα. (Η αισιόδοξη αγορά. Η απαι-
σιόδοξη 4#).

Ιωαννίδου Ε: 4#. Δηλώνω ότι εγ-
γυώμαι την μανς - έτσι πιστεύω δηλα-
δή και από την κατανομή μου.

Μαθιουλάκης  Α.: 3#. Δείχνω 
απλό φιτ κι ας αποφασίσει ο συμπαί-
κτης μου. 

Βουμβουράκης Κ.: 4#. Δε θα 
ψάξω για κάτι παραπάνω αγοράζοντας 
4&. Κλείνω το συμβόλαιο, εκτός και αν 
ο συμπαίκτης έχει διαφορετική άποψη. 

Γκούμα Ν.: 4#. Συντηρητικά, σε 
ομάδες όμως, το 4& θα το σκεφτόμουν 

Πουρναράς Τ.: 4#. Ελλείψει κο-
ντρόλ, δε θέλω να δώσω θάρρος στον 
συμπαίκτη. 

Στραβοπόδης Δ.: 4&. Θα του δείξω 
το 4φυλλο φιτ και το σόλο μου.

Ρούσσος Π.: 4#. Χωρίς συμφωνία 
θα γίνει παρανόηση. Το σπλίντερ μπο-
ρεί να έχει και έναν άσο ακόμα, θεω-
ρητικά. Αν πετύχω την περίπτωση που 
του καλύπτω 2.5 χανόμενες, με το 
σόλο σπαθί και το 4φυλλο φιτ.....θα 
υποστώ τη γκρίνια. 

Κάππας Α.: 4#. Χωρίς ενδοια-
σμούς, ούτε προβληματισμούς! Τι 
άλλο; Ζεύγη γράφει! 

Τσαπίνος Γ.: 4#. Είμαι πολύ αδύ-
νατος για κάτι παραπάνω. Αν έχει ο συ-
μπαίκτης ας το ψάξει αυτός. 

Κατά τη γνώμη μου το πρόβλημα 
εδώ είναι αν θα πούμε 3#, δείχνοντας 
ήδη ένα καλό χέρι ή 4&. Νομίζω ότι η 
δεύτερη αγορά είναι λίγο όβερμπιντ. 
Εξάλλου δεν βρίσκω νόημα στην 
φαινομενική  εναλλακτική 4# παρότι 
στο αγοραστικό μου σύστημα η Ανα-
τολή είναι υποχρεωμένη να έχει 4 πί-
κες τουλάχιστον. Πολύ περισσότερο 
δεν βρίσκω νόημα στην αγορά κοντρ.

Δελημπαλταδάκης Ν.: 3#. … 
Αγοράζουμε λοιπόν το δεύτερό μας 
χρώμα, με αρκετά ενθαρρυντικό τρό-
πο, μια και είναι ανιούσα αγορά και 
μάλιστα σε θέση που θα μπορούσαμε 
να πασάρουμε. Αυτό σίγουρα δείχνει 
και άνεση να παίξει σε άλλα χρώμα-
τα στο επίπεδο 4, σε περίπτωση που 
ο συμπαίκτης δεν έχει πίκες.

Προκοπίου Γ.: 3#. Εφόσον δεν 
πάσαρα, υπόσχομαι καλό άνοιγμα. 
Προτιμώ αυτή την αγορά από το 4#.

Μηλιτσόπουλος Ι.: 3#. Η αγορά 
3# ήδη δείχνει αυτό που έχουμε, δη-
λαδή ένα αρκετά καλό χέρι. Με 11-12 
πόντους θα πούμε πάσο και θα περι-
μένουμε να ξαναμιλήσει ο συμπαί-
κτης για να προχωρήσουμε. 

Βρούστης Β.: 3#. ο συμπαίκτης 
μας με το dbl δεν υπόσχεται 4 πίκες 
οπότε δεν μπορώ να πω 4. Το dbl δεί-
χνει περισσότερους πόντους αν πω 
πίκες μετά οπότε δεν μένει κάτι άλλο.

Αθανασιάδης Α.: 3#. Καλό χέρι, 
που δεν λέει ούτε πάσο, αλλά ούτε 
αγοράζει άμεσα τη μανς. 

Ρούσσος Γ.: 3#. Αν η ελεύθερη 
αγορά 3# σημαίνει κάτι, είμαι εντά-
ξει. Αλλιώς θα μπορούσα να δηλώ-
σω τη μανς.

Κανναβός Π.: 3#. Αν είχα χώρο 
θα έλεγα 3# με πήδημα..τώρα όχι 4.. 
Μπορεί ο συμπαίκτης να έχει κανένα 
λίμιτ στις κούπες.

Καραμανλής Μ.: 4#.Τόσες θα 
βγαίνουν...

Σαπουνάκης Α: 4#. Η εναλλακτι-
κή αγορά του κοντρ συνήθως απο-
κλείει τέσσερις πίκες.

Διονυσόπουλος Δ.: 4#. Χωρίς 
σχόλια...

Ζήτης Λ.: 4#. Αμέσως, στο κόντρ-
νέγκατιβ του συντρόφου. Το χέρι μου 
αναβαθμίσθηκε και χτυπάμε μανς. 

Παπακυριακόπουλος Γ.: 4&. Για 
να μην πω 4# και έχει ο συμπαίκτης 
λίμιτ με 3φυλλο κούπα.

Αναγνώστες: 
Ιωαννίδου Ε: 3#. Καλό 14αρι χέρι... 

δεν είναι ανιούσα....
Ιγγλέσης Ν.: 3#. Σύντροφε πάρε τις 

πίκες, έχω και καλό χέρι που μπορεί με 
το φιτ και κάποιους πόντους από εσέ-
να να παίξει 4. 

Τσαπίνος Γ.: 3#. Ομάδες και στην 
1η. Γιατί να ρισκάρω;

Μαθιουλάκης  Α.: 4#. Λόγω φιτ στις 
πίκες και πόντων από κατανομής θα τον 
στείλω στη μανς. 

Βουμβουράκης Κ.: 4#. Θα μπορού-
σα και 4&, εάν ήμασταν συνεννοημένοι 
ότι θα έδειχνε συμφωνία στις πίκες και 
ξερό σπαθί. 

Πουρναράς Τ.: 4#. Ομαδίστικα πρά-
ματα. 

Κάππας Α.: 4#. Τη μανς. Αν και με 
αρκετές "τρύπες" στο χέρι μας, μάλλον 
θα επιτύχει όμως. 

Καρατζά Ε.: 4&. Θεωρώ συμπαθη-
τική τη μανς στις 4#, ακόμα και με 8-9 
π. στον συμπαίκτη… 

Παπαπέτρος Γ.: 4&. Ας δείξω το 
σόλο μου... 

Σπάνια σε αντάμ υπήρξε τέτοια 
πληθώρα απόψεων με ομαλή κατανο-
μή των ψήφων. Ότι όλες οι αντάμ σε 
αυτό το πρόβλημα μπορούν να χάσουν 
ή να κερδίσουν φαίνεται και από την 
προσομοίωση σε Η/Υ που έκανε ο Δη-
μοσθένης, αν και δε μας διευκρινίζει τι 
ακριβώς δεδομένα έθεσε. 

Διονυσόπουλος Δ.: &4. Ανάλυση 
σε προσομοιωτή, έδειξε όλες τις πιθα-
νές αντάμ αρκετά κοντινές σε ποσοστό 
σαν καλύτερες και με βραχεία κεφαλή 
να προηγείται ο Κ$! (33%). 32% πιθα-
νότητα επιτυχίας για το &x, 30% για το 
#x και 29% για το ^x. Επειδή ο $Κ εί-
ναι …. πολύ πλούσιος για το αίμα μου, 
επιλέγω τη δεύτερη εναλλακτική.

Αθανασιάδης Α.: &4. Οι αντίπαλοι 

παίζουν μια οριακή μανς με 13-14 πό-
ντους απέναντι σε 11 και τα καρό (πρώ-
το χρώμα του εκτελεστή) δεν αποτε-
λούν κίνδυνο. Εκτιμώ ότι δεν απαιτεί-
ται το ρίσκο μιας επιθετικής εξόδου. Τις 
κούπες τις έχει μάλλον ο εκτελεστής, 
καρό είναι το χρώμα του, τις πίκες τις 
έχει ο μορ, ελπίζω να έχει κάποια σπα-
θιά ο σύντροφος, που έχει και περισσό-
τερη δύναμη από μένα.

Σαπουνάκης Α: &4. Η αγορά υπο-
δεικνύει παθητική αντάμ.

Μηλιτσόπουλος Ι.: &4. Σε οριακές 
αγορές των αντιπάλων, ιδιαίτερα στα 
ΧΑ, ανταμάρω παθητικά. Εδώ, το πιο 
παθητικό χρώμα είναι τα σπαθιά. 

Βρούστης Β.: &4. Αν και γενικώς 
προτιμώ πάντα να βγαίνω το μακρύ 
μου χρώμα, από την αγορά ο εκτελε-
στής έχει 4 καρά και εγώ δεν έχω εξωτε-
ρικά πιασίματα οπότε θα βγω σπαθί, αν 
και ο Jxx είναι απωθητική αντάμ.

Καραμανλής Μ.: ^χ. Όλες οι αντάμ 
είναι πιθανό να πουλήσουν μπάζα, 
πράγμα που δε θέλουμε σε οριακή 
μανς, αλλά το καρό έχει το πλεονέκτη-
μα ότι σε περίπτωση που πετύχουμε τον 
συμπαίκτη με ονέρ θα δώσει πολύτιμο 
τέμπο στην άμυνα.

Προκοπίου Γ.: ^χ. Γνωρίζω ότι ο 
συμπαίκτης μου έχει 4-5 κούπες, 3-4 πί-
κες και μάλλον 9 πόντους. Επομένως 
από τα αμίλητα χρώματα, απορρίπτω 
εύκολα την αντάμ σπαθί. Αντάμ στα 
Χωρίς Ατού στο χρώμα του εκτελεστή, 
γίνεται με καλής ποιότητας χρώμα, του-
λάχιστον πεντάφυλλο. Με τρία φύλλα 
από το 8 και πάνω, το χρώμα είναι αξι-
οπρεπέστατο.

Ρούσσος Γ.: ^6. Η καλύτερη ελπίδα 
να γράψουμε στη στήλη μας.

Κανναβός Π.: ^6. Το χρώμα μου.. 
Δελημπαλταδάκης Ν.: #10. Οι αντί-

παλοι έφτασαν ασθμαίνοντας στα 3ΧΑ. 
Τα χαρτιά δε φαίνεται να είναι ευνοϊ-
κά βαλμένα γι' αυτούς, οπότε θέλου-
με να βρούμε την πιο παθητική αντάμ 
και να περιμένουμε να μπουν 1-2 μέσα. 
Το #10 δεν είναι εξ ορισμού παθητική 
αντάμ, αλλά είναι η παθητικότερη που 
μπορώ να βρω στο χέρι αυτό.

Ζήτης Λ.: #10. Καρό δε βγαίνω για-
τί πουλάει μπάζα. Ας τα ανοίξουν άλλοι 
τα καρό. Θα προτιμήσω πίκα που αγό-
ρασε ο Βορράς και αρνήθηκε ο Νότος 
με το 1ΧΑ. Άρα πίκες έχει ο μορ και ο 
σύντροφος. Δε βάζω το #2, που υπό-
σχεται ονέρ, ούτε το #7, που δε λέει τί-
ποτα. Θα παίξω το 10 και ελπίζω με την 
εμφάνιση του μορ να καταλάβει ο σύ-
ντροφος ότι δε βγήκα από κάποια εσω-
τερική σειρά Κ,10,9,8 και να παίξει ανα-
λόγως.

Παπακυριακόπουλος Γ.: #2. Τα 
καρό και οι κούπες κακοστέκουν, οι 

αντίπαλοι έχουνε πάει σπρωχτά, διαλέ-
γω μια παθητική αντάμ.

Αναγνώστες:       Ιγγλέσης Ν.: &4.  
Είμαι μεταξύ ^6 και &4  και, επειδή ο 
σύντροφος δεν κόντραρε για πίκα (πα-
ρόλο που έχει δέκα περίπου πόντους), 
αναγκαστικά σπαθί. Το καρό μπορεί να 
κερδίζει, αλλά 8 στις 10 χάνει δίνοντας 
την ένατη μπάζα στον εκτελεστή 

Τσαπίνος Γ.: &6. Δε μου αρέσει, 
αλλά καρά, κούπες πιθανότατα πουλά-
νε και οι πίκες έχουν αγοραστεί. 

Μαθιουλάκης  Α.: &4. Από την αγο-
ρά φαίνεται να έχουν αδυναμία σ' αυτό 
το χρώμα, ελπίζοντας να έχει κάτι εκεί 
ο σύντροφος.

Ιωαννίδου Ε: &J. Αν ο παρτενέρ 
μου ήθελε αντάμ πίκα θα είχε πει κοντρ.

Παπαπέτρος Γ.: ^6. Εκεί που θέλω 
τη μικρότερη βοήθεια. Και τον J να έχει 
ο δικός μου ζημιά δε θα γίνει. 

Ρούσσος Π.: ^6. Θα ήθελα να βγω 
παθητικά, καθώς τα φύλλα είναι κακο-
βαλμένα για τον εκτελεστή, αλλά δυ-
στυχώς δεν έχω καλή αντάμ. Βγαίνω 
καρό ελπίζοντας να βρω ένα απ' τα τρία 
ονέρ στον συμπαίκτη. 

Καρατζά Ε.: #7. Πολύ δύσκολο. Σε 
ζεύγη σίγουρα αυτό θα έβγαινα, αλλά 
και σε ομάδες; Από την άλλη, με μια 
πρώτη ματιά, φαίνεται να μην είναι ευ-
νοϊκά τοποθετημένα τα φύλλα για την 
επίθεση, οπότε προτιμώ την παθητική 
αντάμ. 

Βουμβουράκης Κ.: #10. Με ^Q 10 
8 μάλλον θα βγάλω μπάζα αν βγω με 
το ^6. Ο συμπαίκτης του εκτελεστή δεν 
έδειξε 5φυλλη πίκα μετά το 1ΧΑ, οπότε 
ελπίζω να βρώ τον συμπαίκτη με 4φυλ-
λη πίκα και κάποια δύναμη εκεί. 

Κάππας Α.: #7. Εκ της αγοράς μυ-
ρίζει μινεροκατάσταση που, λέω, μιας 
και δεν έγινε σύμβαση για εύρεση φιτ 
σε κάποιο μαζέρ με τους 10-11 πόντους 
από τον Βορρά, άρα πίκα και όχι το μι-
κρό σπαθί, που συνήθως επιλέγω, μπας 
και προλάβουμε καμιά λεβέ στα μαζέρ! 

Κότσης Γ.: $Κ. Η Ανατολή πρέπει να 
έχει 8-9 πόντους διότι οι Β-Ν έφτασαν 
στα 3ΧΑ αγκομαχώντας λιγάκι…

Γκούμα Ν.:  $Κ. Στο χρώμα του συ-
μπαίκτη. Το πρόβλημα θα ήταν δυσκο-
λότερο αν έπαιζα ζεύγη. 

Πουρναράς Τ.: $Κ. Στο 4+φυλλο 
του συμπαίκτη με τους 9-10 πόντους. 

Ο Γιώργος Οικονομόπουλος πρώ-
τευσε στον 66ο διαγωνισμό συγκεντρώνο-
ντας 77 πόντους στους 80 και θα τον έχου-
με στο πάνελ στο επόμενο τεύχος. Οι  πρώ-
τοι 10 του 66ου διαγωνισμού: 1) Γ. Οικονο-
μόπουλος 77, 2) Γ. Τσαπίνος 74, 3/4) Ν. 
Ιγγλέσης, Ι. Οικονομόπουλος 73, 5) Ε. 
Ιωαννίδου 71, 6/7/8/9/10) Δ. Θεοδώ-
ρου,  Γ. Κότσης, Α. Κοτσώνη, Π. Ρούσ-
σος, Ι. Τούλης 70. 

♠  KQ92
♥  AJ1076
^ A54
♣  2

Β
Δ    Α

Ν

Πρόβλημα 7

Δ Β Α Ν
1$    2& κοντρ    3&

   ;

Ομάδες - όλοι στην πρώτη

 Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
 

 3# 10 7 29%

 4# 8 4 50%

 4& 8 1 21%

 Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
 &x 10 5 25%
 ^χ 9 4 25%
 #10 8 2 4%
 #2 8 1 8%
 #7 8  21%
 &J 7  4%
 $Κ 7  13%

Δύση Bορράς Aνατολή Νότος
1^*

πάσο 1# πάσο 1XA

πάσο 2XA πάσο 3XA

 Ομάδες – ΒΝ στη δεύτερη

♠  1072
♥  K3
^ Q10865
♣  J64

Β
Δ    Α

Ν

Πρόβλημα 8
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Διανομές για διαγωνισμό 67

♠  J98
♥ A98654
^AQ
♣ AJ

Β
Δ    Α

Ν

Πρόβλημα 3

Δύση Bορράς Aνατολή Νότος
πάσο πάσο

1$ πάσο 2$ πάσο

;

Ομάδες – όλοι στην πρώτη

♠  KJ1074
♥  93
^ AK7
♣ AQ9

Β
Δ    Α

Ν

Πρόβλημα 4

Δύση Bορράς Aνατολή Νότος
3^

;

Ομάδες – AΔ στη δεύτερη

♠ Q43
♥ 6
^KQ843
♣ 10762

Β
Δ    Α

Ν

Πρόβλημα 5

Δύση Bορράς Aνατολή Νότος
2^*

πάσο 4$ κοντρ πάσο

;

Ζεύγη – όλοι στη δεύτερη

♠ K2
♥ A6
^AQ10
♣ KQJ1082

Β
Δ    Α

Ν

Πρόβλημα 6

Δύση Bορράς Aνατολή Νότος
1& πάσο πάσο

;

 Ζεύγη- όλοι στη δεύτερη

♠ 10873
♥ K8654
^K732
♣ -

Β
Δ    Α

Ν

Πρόβλημα 2

Δύση Bορράς Aνατολή Νότος
πάσο 1# κοντρ πάσο
3$ 3# 4$ 4#

;

 Ζεύγη – όλοι στην πρώτη

♠   6
♥  J932
^ AKQ1064
♣  KJ

Β
Δ    Α

Ν

Πρόβλημα 1

Δύση Bορράς Aνατολή Νότος
1^ 1$ 2$* πάσο
;

Oμάδες – όλοι στη δεύτερη

*προτασιακό + με 4φυλλο+ καρό, όχι 4φυλλο+ πίκα

*Αδύνατη διχρωμία στα μαζέρ

A
πα

ντ
ήσ

ει
ς 

66
 δ

ια
γω

νι
σμ

ού

Δύση Bορράς Aνατολή Νότος
1$

κοντρ σιρκόντρ πάσο πάσο

2^ 3$ πάσο 4$

Δύση Bορράς Aνατολή Νότος
πάσο πάσο 1$

κοντρ πάσο 2^ πάσο

;

 Ζεύγη – ΒΝ στη δεύτερη

Τι αντάμ κάνετε με το παραπάνω χέρι;

♠  A104
♥  A
^ AJ842
♣  9632

Β
Δ    Α

Ν

Πρόβλημα 8

♠  AKQJ8
♥  A98
^ KJ
♣  K108

Β
Δ    Α

Ν

Πρόβλημα 7

Ομάδες - AΔ στη δεύτερη
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Nέα από την ... Kύπρο
Σε ευχάριστη ατμόσφαιρα έγινε ο τελικός αγώνας 

του Πρωταθλήματος Ομάδων Μπριτζ, για την Ασπίδα 
στη μνήμη Αγνής Βερμέιρεν, στον Όμιλο Αγίου Ανδρέα 
στην Λευκωσία. 

Ο προκριματικός γύρος στις 6 Απριλίου έφερε στον 
τελικό 6 από τις 13 ομάδες. 

Ο αγώνας έγινε στις 13 Απριλίου  σε ειδικά διαμορ-
φωμένο χώρο στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας. Να 
σημειωθεί ότι παραμένει παγκόσμια πρωτιά η διεξαγω-
γή πνευματικού αθλήματος σε χώρο αεροδρομίου!

Την πρωτιά πήρε η ομάδα ΛΕΥΚΑΡΑ (Αντώνης Κω-
μοδρόμος-Ευθύμιος Στρούθος-Σάββας  Ξενοφώντος-
Μιχάλης Μιλητός). 

Δεύτεροι οι SMOOTH OPERATORS (Φίλιππος Φρά-
γκος-Φρόσω Τηλλυρή-Γιώργος Κωλέττης-Τάκης Πο-
λίτης) foto και την Τρίτη θέση πήρε η ομάδα NEMESIS 
(Ρένα Λόρδου-Κυριάκος Παναγιώτου-Ρένα Λιβέρα-
Αννούλα Καρμιώτου) 

w Πρωτάθλημα Ομάδων Μπριτζ 2013 για την Ασπίδα 
στη μνήμη Αγνής Βερμέιρεν

29

w Αλλαγές στο Φεστιβάλ, 
λόγω οικονομικής κρίσης 

Λόγω της οικονομικής κρίσης στην Κύπρο και τις απαι-
τούμενες δραστικές περικοπές των εξόδων τους,  το 
ΔΣ της Κ. Ο. Μπριτζ προέβη σε μείωση των χρηματι-
κών επάθλων του Φεστιβάλ 2013. Επιπλέον η απονο-
μή έγινε κατά τη διάρκεια κόκτειλ και όχι δείπνου.
Η ΚΟΜΚ δήλωσε: “ Είμαστε βέβαιοι για την απόλυτη 
κατανόηση σας και σας περιμένουμε!”  
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ΜΑΥΡΙΣΤΕ 15 ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ 

ΟΡΙΖOΝΤΙΑ
1.  Οι φορτικές διεκδικήσεις σε έναν αγώνα αντιμετωπίζονται από τον 

director
2. Συμπαγής για τους αρχαίους – 
 Έχει τις ρίζες της στην αφρικανική μουσική
3. Επίρρημα κουζίνας – Ιταλική ομάδα ποδοσφαίρου 
4.  Η χώρα που  φιλοξένησε το 2008 το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
 Πνευματικών Αθλημάτων - Και τα ναυάγια, για να ανελκυθούν, 
 έχουν τον Οργανισμό τους!
5. Του πενταγράμμου...- Εύκολους θα τους έλεγε ο.....Πλάτων!
6. Χαρακτηρίζεται το παιχνίδι του αρχάριου – 
 Πόντοι χαμηλού ανοίγματος
7. Αστυνομικές σειρές της τηλεόρασης (ελληνιστί!) - Με την ΕΣΑΤ μαζί – 
 Με το “α” στη μέση, παίρνει τσάκα στα αγγλικά κλάμπ
8. Τα φωνήεντα του mixed – Επαναλαμβανόμενος ήχος 
 που αποδοκιμάζει –  Το αποκορύφωμα μιας διοργάνωσης
9. Τους δημιουργεί το νερό σε μεγάλη θερμοκρασία (αιτιατ.)
10.  Τους τέσσερις, τους κάναμε πέντε στο μπριτζ – 
 Το “ευ” είναι ζητούμενο!

ΚΑΘΕΤΑ
1. Το φαινόμενο των γρήγορων αντιδράσεων
2. Πολλούς είχε το παλαιό Ιταλικό θέατρο
3. Συγγραφέας του βιβλίου “Ο Πολιτισμός του Πόντου”, ο οποίος έχει βραβευτεί με 

το βραβείο Ιπεκτσί για την προώθηση της Ελληνοτουρκικής Φιλίας – 
 Άρθρο για πολλούς – Δυο γράμματα....σχήματα
4. Ρωτά αντιστρόφως – Πόλη της Προβηγκίας που ενέπνευσε σε πολλά έργα τον 

Βαν Γκόγκ – Πρόθεμα που πολλαπλασιάζει
5. Το μικρό όνομα παιδικού ήρωα του Μαρκ Τουαίην – Τίποτα δεν τα παρεμποδίζει
6. Ακολουθεί τον Όμηρο σε ...σπουδαιότητα – Ο τζίτζικας έχει δυο και λέει χίλια δυο
7. Γράμματα από τον Δάσκαλο του Θιβέτ – Για να περιγράψουμε το πιο κρίσιμο ση-

μείο της προσθέτουμε το “επί ξυρού”!
8. Συνηθίζονται στις εθελοντικές προσφορές – Αρχή...Λονδίνου
9. Το μικρό όνομα του συγγραφέα του Τζέιμς Μποντ, Φλέμινγκ – Έχει βραχεί (γεν)
10.  Οι ορισμοί α και β αφορούν δυο συμβούλια της ΕΟΜ, το πρώτο αντιστρόφως – 
 Η πλάση όλη

Ζεύγη. Όλοι στη δεύτερη  
Μοίρασε η  Ανατολή

Αντάμ: ^J

Ομάδες. ΒΝ στη δεύτερη  
Μοίρασε ο Nότος
Δύση Bορράς Aνατολή Nότος
   1XA     1^
πάσο            2& πάσο               2^
πάσο            2# πάσο               2XA
πάσο 3XA όλοι πάσο

Αντάμ: $5

Ο Νότος φαίνεται να έχει μία χανόμενη πίκα 
και ένα χανόμενο σπαθί. Αλλά οι  εντυπώ-
σεις είναι απατηλές όταν ξέρεις πού βρίσκο-
νται όλα τα μεγάλα φύλλα. Η Ανατολή, αφού 
άνοιξε με 15-17 π., είναι φωτογραφημένη ότι 

κρατά όλα τα ονέρ, εκτός ίσως από τον &J.  Κερδίστε την αντάμ του καρό και κόψ-
τε ένα καρό. Παίξτε πίκα προς τον Άσο. Η Δύση παίζει το #10 και η Ανατολή την 
#Q, επομένως λείπει μόνο ο #Κ. Τώρα κάντε την εμπάς της κούπας. Αυτό δείχνει 
να μην είναι απαραίτητο αλλά εσείς χρειάζεστε το τρίτο ατού του μορ για άλλο σκο-
πό. Εισπράξτε τον $Α και $Κ βγάζοντας από το μορ καρά. Ο άξονάς σας δεν έχει 
πλέον κόκκινα χρώματα, ώστε όταν δίνετε χέρι στην Ανατολή με τον #Κ θα πρέπει 
ή να παίξει κάτω από τον &Κ της ή κόψιμο και ξεσκαρτάρισμα.

Ξεκινάτε με πέντε σίγουρες λεβέ: δύο πίκες και 
τρεις κούπες. Διαφαίνονται πολλές ακόμη λεβέ στα μινέρ. Παρ’ όλα αυτά χρειάζε-
ται μεγάλη προσοχή στις επικοινωνίες. 
Υποθέσετε π.χ. ότι παίζετε στη δεύτερη λεβέ καρό. Η Δύση θα αφήσει έξω. Αν παί-
ξετε δεύτερο καρό, η Δύση θα πάρει και θα γυρίσει πίκα και τώρα είστε κολλημέ-
νος στον μορ και θα χάσετε συνολικά πέντε λεβέ: δύο πίκες, ένα καρό και δύο σπα-
θιά. Εναλλακτικά, αν μετά το πρώτο καρό, που άφησαν οι αντίπαλοι έξω, εισπρά-
ξετε τον $Α και παίξτε τα σπαθιά, το γύρισμα της κούπας σας καταδικάζει να χά-
σετε δύο κούπες, ένα καρό και δύο σπαθιά. 
Αν παίξετε αμέσως μετά την αντάμ πάνω στα σπαθιά, το γύρισμα της πίκας σας 
αφήνει με οκτώ λεβέ: δύο πίκες, μία κούπα ένα καρό και τέσσερα σπαθιά. 
Πάντως, η λύση είναι να παίξετε σπαθί στην δεύτερη λεβέ. Η Ανατολή γυρίζει πίκα. 
Κερδίζετε και παίζετε τώρα καρό το οποίο η Δύση πρέπει να αφήσει έξω. Τότε ει-
σπράττετε τον $Α και συνεχίζετε στα σπαθιά. Στο τέλος, έχετε δύο πίκες, δύο κού-
πες, ένα καρό και τέσσερα σπαθιά.

  Eξασκηθείτε στην εκτέλεση

ΛYΣEIΣ ΠPOBΛHMATΩN AΠO ΣEΛ. 14

ΠPOBΛHMA 1 (***)

ΠPOBΛHMA 2 (***)

#  A76
$ 2
^ A763
& Q10732

#  J985432
$ AKJ
^ 2
& A6

#  10
$ 108763
^ J1094
& 854

#  KQ
$ Q954
^ KQ85
& KJ9

Β
Δ    Α

Ν

Δ B A N
1XA    2#

πάσο 4# όλοι 
πάσο

#  973
$ J9852
^ A2
& 653

#  62
$ AQ6
^ KQJ1098
& 42

#  QJ108
$ 10743
^ 756
& AK

Β
Δ    Α

Ν

#  AK54     
$ K
^ 43
& QJ10987

Από την Τασία Μπαμπούλα

Το
μπριτζόλεξο

Περιφέρεια

Πρόγραμμα Σωματείων
∆ΕΥΤΕΡΑ 
ΑΟΜ Ζεύγη ταυτ. µε handicap 20:30 

Ζεύγη 1-6 / Ζεύγη Μαθητών 20:30 

ΑΟΜΒ 

Ζεύγη Όπεν ταυτ. / 

Ζεύγη Μαθητών

20:15

20:15
ΑΟΜΨ Ζεύγη 1-9  / Ζεύγη 1-6 20:00  

Ζεύγη Μαθητών 20:00 
Ζεύγη Όπεν 20:30 

AOT ΖεύγηΌπενταυτ. / Ζεύγη 1-6 20:00 
ΑΣΝΒ Ζεύγη Όπεν ταυτ. 19:30 
ΙΚΑΡΟΣ Ζεύγη 1-6 19:30 
ΜΕΛΙΣΣΙΑ Ζεύγη Όπεν ταυτ., Ζεύγη 1-6 19:30 
ΟΑΑ Ζεύγη 1-9 19:30 

Ζεύγη Μαθητών 19:30 
ΟΑΜΛΕ Ζεύγη Όπεν ταυτ., Ζεύγη 1-9 20:30 
ΟΑΜΠΕΙ ΖεύγηΌπενταυτ. , Ζεύγη 1-6 20:00 
ΟΠΑΦ-ΟΑΜΚΗ Ζεύγη Όπεν Swiss 20:30 

Ζεύγη 1-9 / Ζεύγη 1-6 20:30 
Ζεύγη Μαθητών 20:30 

TPITH
ΑΟΜ Ζεύγη Όπεν, Ζεύγη1-9 ταυτ. 20:30 

ΑΟΜΒ 
Ζεύγη Όπεν 10:30 
ΖεύγηΌπενταυτ. 20:15 

ΑΟΜΨ 
Ζεύγη 1-6, Ζεύγη Μαθητών 20:00 
ΖεύγηΌπενταυτ. 20:30 

ΑΟΤ 
ΖεύγηΌπενταυτ. 20:00 
Ζεύγη1-9 ταυτ. 20:00 

∆ΙΟΝΥΣΟΣ Ζεύγη Όπεν 10:45 
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΕΣ Ζεύγη Μαθητών 19:00 
ΙΚΑΡΟΣ Ζεύγη1-9 ταυτ. 20:00 
ΜΕΛΙΣΣΙΑ Ζεύγη1-9 ταυτ. 19:30 
ΟΑΜΛΕ ΖεύγηΌπενταυτ., Ζεύγη 1-6 20:30 
ΟΑΜΠΕΙ Ζεύγη1-9 ταυτ. 20:15 

ΟΠΑΦ-ΟΑΜΚΗ
ΖεύγηΌπενταυτ. 20:30 
Ζεύγη1-9 ταυτ., Ζεύγη 1-6 20:30 

TETAPTH

ΑΟΜ 
Ζεύγη µε handicap 20:30 
Ζεύγη 1-6, Ζεύγη Μαθητών 20:30 

ΑΟΜΒ 
Ζεύγη Όπεν 20:15 
Ζεύγη 1-6 20:15 

ΑΟΜΨ 
Ζεύγη 1-9 19:30 
Ζεύγη 1-6, Ζεύγη Μαθητών 19:30 
ΖεύγηΌπενταυτ. 20:30 

ΑΟΤ 
Ζεύγη Όπεν, Ζεύγη 1-6 20:00 
Ζεύγη Μαθητών 20:00 

ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΕΣ ΖεύγηΌπενταυτ. 19:30 
ΙΚΑΡΟΣ Ζεύγη Όπεν 20:00 
ΙΟΠΟΡ Ζεύγη 1-6 19:00 
ΜΠΟΚΑ Οµάδες Όπεν, Οµάδες 1-9 20:30 
ΟΑΑ Ζεύγη Όπεν 10:30 
ΟΑΜΛΕ ΖεύγηΌπενταυτ., Ζεύγη 1-6 20:30 
ΟΑΜΠΕΙ ΖεύγηΌπενταυτ. 20:15 

ΟΠΑΦ-ΟΑΜΚΗ
ΖεύγηΌπενταυτ. 20:30 
Ζεύγη 1-9, Ζεύγη 1-6 20:30 
Ζεύγη Μαθητών 20:30 

ΠEMΠTH

ΑΟΜ 
Ζεύγη µε handicap 10:30 
ΖεύγηΌπενταυτ., Ζεύγη 1-9 20:30 

ΑΟΜΒ 
Οµάδες1-9 (έωςκαι4/7) 20:15 
ΖεύγηΌπεν(από11/7) 20:15 

ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν 20:30 
ΑΟΤ ΖεύγηΌπενταυτ.µεhandicap 20:00 
ΘΕΣΠΙΣ Ζεύγη Όπεν 10:45 
 ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΕΣ Ζεύγη Μαθητών 19:00 
ΙΚΑΡΟΣ Ζεύγη Όπεν 10:45 
ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΖεύγηΌπενταυτ. 19:30 
ΜΠΟΚΑ Ζεύγη µε handicap 20:30 

ΟΑΑ 
Ζεύγη Όπεν, Ζεύγη 1-6 19:30 
Ζεύγη Μαθητών 19:30 

ΟΑΜΛΕ 
ΖεύγηΌπενταυτ. 20:30 
Ζεύγη1-9 ταυτ. 20:30 
Ζεύγη Μαθητών 20:30 

ΟΠΑΦ-ΟΑΜΚΗ
Ζεύγη Όπεν Swiss 20:30 
Ζεύγη 1-9, Ζεύγη 1-6 20:30 

ΠAPAΣKEYH
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν 20:15 
ΑΟΜΨ Ζεύγη µε handicap 20:30 
AOT Ζεύγη Όπεν 19:30 
ΑΣΝΒ Ζεύγη 1-6 20:00 
ΟΑΜΛΕ Ζεύγη Όπεν µε handicap 20:30 
ΣABBATO
ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν 19:30 
∆ΙΟΝΥΣΟΣ Ζεύγη Όπεν 11:30 
ΜΠΟΚΑ Ζεύγη µε handicap 20:30 
KYPIAKH
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν 19:30 

ΑΟΜΨ 

Ζεύγη Όπεν 19:30 
Ζεύγη 1-9, Ζεύγη 1-6 19:30 

Ζεύγη Μαθητών 19:30 

ΑΟΤ 
Ζεύγη Όπεν, Ζεύγη 1-6 19:30 
Ζεύγη Μαθητών 19:30 

ΙΚΑΡΟΣ Ζεύγη Όπεν 19:30 
ΟΑΜΛΕ Ζεύγη Όπεν, Ζεύγη 1-9 20:00 
ΟΑΜΠΕΙ Ζεύγη Όπεν 11:00 
ΟΠΑΦ-ΟΑΜΚΗ Ζεύγη µε handicap 20:00 

Aγωνιστικό Πρόγραμμα

5-7 ΟΑΜΚΗφισιάς εκδρομικό (5-11 ), ΘΡΑΚΟΜ

12-14 Περιφερειακό Πρωτάθλημα Αττικής

19-21 ΑΟΜΨυχικού 

26-28
ΟΠΑΦιλοθέης, ΟΑΑθηνών, ΑΣΝΒουτζά 

(23-26-27)                                                                                         

2-4 ΟΑΜ-ΛΕ                                                      
9-11

16-18

23-25 ΣΛΑΜυτιλήνης, ΟΑΜΛΕ

30/8-
2/9

 AOMΣυκιώνος ,  ΑΟΜΨυχικού                                

6-8
ΑΟΜΒουλιαγμένης                                                  

1/9-8/9 Φεστιβάλ «Ελληνικά Νησιά»                                          

13-15
Πανελλήνιο Πρωτ. Γυναικών &  

Ανδρών 

18-22 Φεστιβάλ Πειραιά

25-29
Νίκη Πατρών, ΜΠΟΚαλλιθέας, 
ΟΑΜΚΗφισιάς, Αθηναϊκός ΟΜ                                                        

ΙΟΥΛΙΟΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΑΟΜΜ - Βόλος
Δευτέρα 20:00 Ζεύγη Όπεν ταυτ.

Τετάρτη 20:00 Ζεύγη Όπεν ταυτ.

ΑΟΜΣ – Κιάτο

Δευτέρα 20:00 Ζεύγη Όπεν

Τετάρτη 20:00 Ζεύγη Όπεν

Παρασκευή 20:00 Ζεύγη Όπεν

ΑΟΜΧ - 
Χαλκίδα

Δευτέρα 20:30 Ζεύγη Όπεν

Τετάρτη 20:30 Ζεύγη Όπεν ταυτ.

Σάββατο 12:00 Ζεύγη Όπεν

ΙΟΘ - Θεσσαλ. Τετάρτη 21:00 Ζεύγη Όπεν ταυτ.

ΚΟΑΜ -
Κέρκυρας

Δευτέρα 19:00 Ζεύγη Όπεν ταυτ.

Τετάρτη 19:30 Ζεύγη Όπεν ταυτ.

ΛΑΜΘ - 
Θεσσαλονίκη

Δευτέρα 21:00 Ζεύγη Όπεν ταυτ.

ΝΙΚΗ - Πάτρα
Δευτέρα 19:30

Ζεύγη χαμηλών 
κατηγοριών

Τετάρτη 19:00 Ζεύγη Όπεν ταυτ.

ΟΑΜΘ - 
Θεσσαλονίκη

Δευτέρα 20.30 Ζεύγη ταυτ.

Τρίτη 20.30 Ζεύγη Όπεν ταυτ.

Πέμπτη 20.30 Ομάδες Όπεν

ΡΟΜ - 
Ρέθυμνο

Δευτέρα
20:15 Ζεύγη Όπεν

20:15 Ομάδες Όπεν

Τετάρτη 20:15 Ζεύγη Όπεν ταυτ.

ΣΛΑΜ - 
Λέσβος

Δευτέρα
20:30 Ζεύγη Όπεν

20:30 Ζεύγη 1-6

Τετάρτη 20:30 Ζεύγη Όπεν ταυτ.

Παρασκευή 20:30 Ζεύγη Όπεν

XOM - Χίος

Δευτέρα 19:00 Ζεύγη Όπεν ταυτ.

Τετάρτη 19:00 Ζεύγη Όπεν ταυτ.

Πέμπτη 19:00 Ζεύγη 1-6 ταυτ.

Τα σωματεία που δεν αναφέρονται στο παραπάνω 
πρόγραμμα, κυρίως της Περιφέρειας, κρατούν 

το πρόγραμμά τους όπως είχε. Ενημερωθείτε σχετικά από 
το site της ΕΟΜ ή το προηγούμενο τεύχος του περιοδικού.




