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κάτω κάτω. Είμαι και φίλαθλος ή και οπαδός, που παρακολουθώ και ενημερώνο-
μαι, μέσω του περιοδικού, μέσω του site της ΕΟΜ, μέσω των ηλεκτρονικών μηνυ-
μάτων που λαμβάνω ως αθλητής από την ΕΟΜ, για όλα τα δρώμενα στον ελληνικό 
χώρο του μπριτζ. Αισθάνομαι μεγάλη ικανοποίηση όταν κάποιος φίλος, εκτός χώ-
ρου, μου πει "μμμ ωραία περνάτε εκεί στο μπριτζ: έχετε παρέες, ταξιδεύετε, ασκεί-
τε και το μυαλό σας". Απολαμβάνω το ότι γνωρίζω συνεχώς καινούργιους ανθρώ-
πους και ασκώ τις κοινωνικές μου δεξιότητες. 
Ευγνωμωνώ το μπριτζ που μου δίνει έναν σπουδαίο λόγο να βγω από το σπίτι, να 
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Αν νιώθετε πραγματικά μέλη αυτής της μεγάλης ομάδας, που λέγεται μπριτζ, πώς 
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Και πώς είναι δυνατόν κάποιοι επικεφαλής σωματείων και κάποιοι διαιτητές να 
αντιδρούν γιατί "αισθάνονται εισπράκτορες"; 
Αγαπητοί φίλοι, σε λίγο καιρό ξεκινά η καμπάνια της ΕΟΜ για τα μαθήματα που αρ-
χίζουν όπως κάθε χρόνο. Είναι η πιο σημαντική περίοδος για το μέλλον της Ομο-
σπονδίας μας και ξέρω ότι μπορούμε να βοηθήσουμε όλοι, ώστε όλα τα παραπά-
νω όμορφα αισθήματα να διατηρηθούν και να μοιραστούν. Αν ο καθένας μας θέσει 
στον εαυτό του την ερώτηση "πώς μπορώ να βοηθήσω;" η απάντηση είναι απλή.  
Φέρνοντας ένα καινούριο μέλος στην οικογένεια του μπριτζ.
 Σας ευχαριστώ.
Αγαπητές και αγαπητοί φίλοι
Για λόγους ανεξάρτητους από τη θέληση των ανθρώπων της ΕΟΜ που εμπλέκο-
νται στην έκδοση του περιοδικού μας, το παρόν τεύχος φθάνει σε σας αρχές Νο-
εμβρίου, ενώ είχαμε προγραμματίσει να το εκδώσουμε τις πρώτες μέρες του Σε-
πτέμβρη. Από το επόμενο τεύχος η ΕΟΜ θα αναλάβει με δικά της μέσα την παρα-
γωγή του περιοδικού (εκτός από την τελική εκτύπωση) και πιστεύω ότι στο εξής 
όλα θα κυλούν μέσα στα χρονοδιαγράμματα που υπάρχουν. Δεν θέλησα να αλλά-
ξω το κείμενο που είχα ετοιμάσει  για τη σελίδα αυτή και σας το παραθέτω όπως 
γράφηκε τέλη Αυγούστου. Ίσως διαπιστώσετε πως δεν είναι.... ετεροχρονισμένο.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Αλέξανδρος Αθανασιάδης, Πρόεδρος της ΕΟΜ

Το γράμμα του προέδρου
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Nέα από την ... Kύπρο
Με ένα εγκάρδιο, αποχαιρε-

τιστήριο κοκτέιλ, στο ξενοδο-
χείο St.Rafael στη Λεμεσό, έπε-
σε, στις 28 Μαϊου, η αυλαία του 
25ουΔιεθνούς Φεστιβάλ Μπριτζ 
2013. Κατά τη διάρκεια της βρα-
διάς έγινε η απονομή όλων των 
επάθλων από τον Πρόεδρο της 
Κυπριακής Ομοσπονδίας.

Στο διήμερο αγώνα των 12 
Ομάδων που έλαβαν μέρος, τη 
πρώτη θέση κατέλαβαν οι Κύ-
πριοι SmoothOperators (Φί-
λιππος Φράγκος-Φρόσω Τηλ-
λυρή-Γιώργος Κωλέττης-Τάκης 
Πολίτης) με 120VPs, τη δεύτερη 
η Ομάδα May (K.Martens-M.
Sakr-J.Cieslak-D.Filipowicz) με 
111VPs  και τη τρίτη θέση η Κυ-
πριακή Ομάδα Λευκωσία (Αλέ-
κα Αστραίου-Αννίτα Παντζα-
ρή-Ρένα Λιβέρα-Μay Khouri) με 
102VPs.

Προηγήθηκε ο τριήμερος 
αγώνας ζευγών με νικητές τους 
Πολωνούς Jaroslaw Cieslak - 
Dominik Filipowicz με 61.80%. 

H πρώτη Κυ-
πριακή πα-
ρουσία στη 
τέταρτη θέση 
με τους Φί-
λιππο Φρά-
γκο - Φρό-
σω Τηλλυρή 
με 58.29%. 
Κατά τη διάρ-
κεια της απο-
νομής των 
επάθλων ο 
π α γ κ ο σ μ ί -
ου κλάσεως 
παίκτης του 
Μπριτζ, Πο-
λ ω ν ό ς 
K r z y s t o f 
Martens, ο 
οποίος τιμά 
κάθε χρό-
νο το Φεστι-
βάλ  με την 
αγωνιστ ική 
του παρου-
σία, προέβη 
στην ανακοί-
νωση  αθλο-
θέτησης δύο 
Κ υ π έ λ λ ω ν 
για τις δύο 
παίκτριες με 
τη καλύτερη 
ατομική επί-
δοση στους 
δύο αγώνες 
του Φεστιβάλ 
2014! 
Θερμές ευχαριστίες δόθηκαν 
φυσικά στον Martens, για τη 
προσφορά του όχι μόνο στη δι-
άδοση του Μπριτζ αλλά και για 

την αγάπη 
και υποστήριξή 
του προς το νησί 
της Κύπρου.

25οΔιεθνές Φεστιβάλ Μπριτζ 2013

- Πρώτη νικήτρια Ομάδα 
Smooth Operators

- Τρίτη νικήτρια Ομάδα ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Krzystof Martens

- 1oι νικητές OPEN PAIRS 
Πολωνοί  Dominik Filipowicz 

και Jaroslaw Cieslak

          SWISS ΖΕΥΓΩΝ
Πανελλήνιο 
πρωτάθλημα

Το Πανελλήνιο πρωτάθλημα 
Swiss ζευγών 2013 έγινε το τριή-
μερο 10 έως 12 Μαΐου. Το πρω-
τάθλημα διοργανώθηκε στις τέσ-
σερις παραδοσιακές κατηγορίες, 
όπεν, 1-11, 1-9 και 1-6, στα εντευ-
κτήρια τεσσάρων Αθηναϊκών Σω-
ματείων. Ο ΟΑΜ Κηφισιάς διορ-
γάνωσε το 1-16, ενώ οι αγώνες 
του 1-11 έγιναν στον Όμιλο Αντι-
σφαίρισης Αθηνών, του 1-9 στον 
ΑΟ Ταταύλα και του 1-6 στον 
ΟΠΑ Φιλοθέης. 
Η συνολική συμμετοχή έφτασε 
τα 139 ζεύγη, ανεβασμένη σχετι-
κά με πέρυσι. Το ρεκόρ συμμετο-
χής πάντως είναι του 2011, με 152 
ζεύγη. Χαρακτηριστικό του πρω-
ταθλήματος αυτού, που γίνεται σε 
ένα, τελικό, στάδιο, είναι η μικρή 
συμμετοχή από την Περιφέρεια. 
Στην κατηγορία όπεν η συμμετο-
χή ήταν 59 ζεύγη. Την πρώτη ημέ-
ρα των αγώνων επικεφαλής τέθη-
καν οι Αγγελόπουλος Π. - Ζώζης 
Σ., ενώ τη δεύτερη ημερίδα κέρ-
δισαν οι Χριστοδούλου Π. – Γιαν-
νάς Κ.. και την τρίτη οι Ροδίτες Κα-
βαλάκης Ι.- Ράμος Α.  Όμως πρω-
ταθλητές αναδείχθηκαν οι Αντώ-
νης Μωυσίδης – Γιάννης Προκο-

πίου, με καθαρή διαφορά από 
τους δεύτερους Γιάννη Κούμενο 
- Μανώλη Χατζηδάκη, ενώ στην 
τρίτη θέση της τελικής κατάταξης 
τερμάτισε ένα γυναικείο ζευγάρι, 
οι Μαίρη Αρσλάνογλου  - Βιβή 
Σπανού. 

Στην κατηγορία 1-11 τα τέσ-
σερα πρώτα ζεύγη ήταν μικτά (!) 
ενώ τα τρία πρώτα ζεύγη κέρδι-
σαν και από μια ημερίδα το κα-
θένα. Πρωταθλητές αναδείχθη-
καν οι Τρίπου Μ. - Ζαπάρτας Ε. 
με δεύτερους  τους Καμτσίου Τ. 
- Κορδούτη Γ. και τρίτους τους 
Μαρκάτου Τ. - Καραπαναγιώτη Χ. 
Συμμετείχαν 44 ζεύγη. 

Είκοσι έξι ζεύγη συμμετείχαν 
στην 1-9. Εδώ νικητές αναδείχτη-
καν με διαφορά οι Λάλα Ξ. - Οι-
κονόμου Νι. Που κέρδισαν και 
την δεύτερη ημερίδα του αγώνα. 
Επίσης με μεγάλη διαφορά από 
τους επόμενους οι Μπόλλη Α. - 
Σακελλάρης Ι. κατέκτησαν τη δεύ-
τερη θέση ενώ κέρδισαν και την 
1η ημερίδα. Στην τρίτη θέση της 
τελικής κατάταξης οι Βουμβουλά-
κης Ε. - Σκοβολάς Σ. Εξάλλου την 
τρίτη ημερίδα κέρδισαν οι Μου-
τάφη Β. - Κιτριδιτζάκης Κ.

Στην κατηγορία 1-6 νικητές 
αναδείχτηκαν οι Νικολάου Α. - 
Κελλάρης Γ. που είχαν σταθερά 
καλή απόδοση και τις τρεις ημέ-
ρες. Στη δεύτερη θέση της τελι-
κής κατάταξης οι  Μουζούρος Κ. 
- Γκίνιος Σ. που κέρδισαν και την 
3η ημερίδα ενώ τρίτοι κατατάχτη-
καν οι Νίκα Ν. - Κάτσικας Α. που 
προηγήθηκαν την πρώτη ημέρα 
των αγώνων. Εξάλλου τη δεύτε-
ρη ημερίδα κέρδισαν οι Κούρτη 
Κ. – Ψαλλίδα Τερζάκη Ν. 

1-16

1 
Προκοπίου Ι - 
Μωυσίδης Α 186,00

2
Χατζηδάκης Ε - 
Κούμενος Ι 179,00

3
Σπανού Β - 
Αρσλάνογλου Μ 175,00

4
Ζώζης Σ - 
Αγγελόπουλος Π  173,00

5
Βουκούτης Ν - 
Πανόπουλος Κ 173,00

6
Παπυράκη Μ - 
Μήτση Γ 171,00

1-6

1 
Κελλάρης Γ - 
Νικολάου Α 115,50

2
Μουζούρος Κ - 
Γκίνιος Σ 110,00

3 Νίκα Ν - Κάτσικας Α 101,00

4
Τσάκωνας Χ - 
Σταυρινού Σ 95,00

5
Μήτσου Α - 
Ματαθιάς Α 90,00

6
Αλεξανδρινάκης Ε - 
Ρήτα Α 89,50

1-9

1 Λάλα Ξ - Οικονόμου Νι 193,00

2
Μπόλλη Α - 
Σακελλάρης Ι. 184,75

3
Βουμβουλάκης Ε - 
Σκοβολάς Σ 168,00

4 Καλύβα Γ - Λάλος Π 163,00

5
Στραβοπόδης Δ - 
Λέκκου Α 162,50

6
Γιαννακούρος Σ - 
Παπακωνσταντίνου Κ. 160,75

1-11

1 Ζαπάρτας Ε - Τρίπου Μ 186,00

2
Καμτσίου Τ - 
Κορδούτης Γ 183,00

3
Μαρκάτου Τ - 
Καραπαναγιώτης Χ 175,00

4
Στεφανόπουλος Η - 
Σταματελάτου Π 170,00

5
Οικονόμου Λο - 
Στεφανίδη Ε 166,00

6 Πάντελος Ι - Ράντου Σ 166,00
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 Πανελλήνιο πρωτάθλημα OMAΔΩN 2013
Το 3ήμερο 29-31 Μαρτί-

ου 2013 έγινε στην Αθήνα η 
τελική φάση του Πανελλήνι-
ου Πρωταθλήματος Ομάδων, 
που είναι το ένα από τα σπου-
δαιότερα Πανελλήνια Πρω-
ταθλήματα και αφιερωμένο 
στην μνήμη του πρώην Πρω-
θυπουργού και επίτιμου Πρό-
εδρου της ΕΟΜ Γεωργίου Ράλ-
λη. 

Το πρωτάθλημα έγινε σε 
τέσσερις κατηγορίες όπεν, 
1-11, 1-9 και 1-6. Συνολι-
κά στους προκριματικούς του 
πρωταθλήματος συμμετείχαν 
180 ομάδες, αριθμός ρεκόρ. 
Πέρυσι συμμετείχαν 164 ομά-
δες ενώ το προηγούμενο ρε-
κόρ συμμετοχής ήταν 167 ομά-
δες, το 2008.

Ο τελικός αγώνας όπεν διε-
ξάχθηκε σε 2 φάσεις. Η πρώτη 
φάση έγινε στα εντευκτήτια του 
Αθηναϊκού ΟΜ,  όπου οι 16 
ομάδες χωρίστηκαν αρχικά σε 
4 ομίλους και μετά από αγώνα 
round robin οι 2 πρώτες ομά-
δες  κάθε ομίλου σχημάτισαν 
2 νέους ομίλους. Οι δυο πρώ-
τες ομάδες των ομίλων αυτών 
συναντήθηκαν χιαστί στους 
ημιτελικούς του υπερτελικού, 
που έγινε από 5 έως 7 Απριλί-
ου στα εντευκτήρια του ΑΟ Τα-
ταύλα (Β΄φάση) και μεταδόθη-
κε ζωντανά από το διαδίκτυο 
μέσω του Bridge Base Online.

Στη συνέχεια οι νικήτριες 
των ημιτελικών συναντήθηκαν 
μεταξύ τους για την πρώτη και 
δεύτερη θέση, ενώ οι ηττημέ-
νες έπαιξαν για την τρίτη και τέ-

ταρτη θέση.. 
Οι 4 ομάδες που έφθασαν 

στον Υπερτελικό ήταν οι ομά-
δες «Δοξιάδης», «Παπακυ-
ριακόπουλος», «Λεβή» και 
«Ρούσσος». Στους ημιτελικούς 
οι ομάδες «Δοξιάδης» και 
«Παπακυριακόπουλος» επι-
βλήθηκαν με μεγάλη διαφορά 
των αντιπάλων τους «Λεβή» 
και «Ρούσσος» αντίστοιχα και 
αγωνίστηκαν στον μεγάλο τε-
λικό με τελική νικήτρια, με 36 
imps διαφορά και πρωταθλή-
τρια Ελλάδος 2013 την ομάδα 
«Δοξιάδης». Ο μεγάλος τελι-
κός έγινε σε 48 διανομές Στον 
μικρό τελικό η ομάδα Λεβή νί-
κησε την ομάδα Ρούσσος και 
κατέκτησε την τρίτη θέση. 

Το σύστημα των αγώνων 
στις άλλες κατηγορίες ήταν δι-

αφορετικό από της όπεν αλλά  
ίδιο με αυτό όλων των τε-
λευταίων ετών. Οι 16 ομά-
δες κάθε κατηγορίας, που εί-
χαν προκριθεί από τα προκρι-
ματικά, χωρίστηκαν σε 2 ισο-
δύναμα γκρουπ των 8 ομάδων 
και μετά από αγώνες round 
robin, η πρώτη ομάδα του 
ενός γκρουπ αντιμετώπισε σε 
αγώνα νοκ άουτ την δεύτερη 
ομάδα του άλλου γκρουπ, και 
αντιστρόφως η δεύτερη ομά-
δα του ενός γκρουπ αντιμετώ-
πισε την πρώτη ομάδα του άλ-
λου γκρουπ. Το ανάλογο χια-
στί έγινε με τις δύο επόμενες 
ομάδες της κατάταξης του κάθε 
γκρουπ, όπου η τρίτη ομάδα 
του ενός γκρουπ αντιμετώπισε 
την τέταρτη ομάδα του άλλου 
γκρουπ, όπως και  η τέταρτη 
ομάδα του ενός γκρουπ αντι-
μετώπισε την τρίτη ομάδα του 
άλλου γκρουπ, κ.ο.κ., σε αγώ-
νες νοκάουτ. 

Στην κατηγορία 1-11, που 
έγινε στα εντευκτήρια του 
ΑΟΜ Βουλιαγμένης ο μεγά-
λος τελικός ήταν Κρητική υπό-
θεση. Η ομάδα «Αντουρά-
κη» από το Ρέθυμνο στέφθηκε 
πρωταθλήτρια νικώντας στον 
την ομάδα “Μυρτάκη”, από το 
Ηράκλειο, με 10 imps διαφο-
ρά. Τρίτη η ομάδα Δημητρακό-
πουλου, που επεκράτησε στον 
μικρό τελικό της ομάδας Μαυ-
ρίκου μόλις με ένα imp διαφο-
ρά.

OΠEN

1 

 ΖΩΖΗΣ Σ
ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ Κ
ΚΟΥΚΟΥΣΕΛΗΣ Α
 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Π
ΔΟΞΙΑΔΗΣ Κ
ΚΑΝΝΑΒΟΣ Π

2

ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ
 ΔΕΛΗΜΠΑΛΤΑΔΑΚΗΣ Ν
ΦΙΛΙΟΣ Α
ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ Σ
 ΖΩΤΟΣ Λ
 ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ Α

3

ΛΕΒΗ Τ
ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ Σ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Α
ΚΟΜΝΗΝΟΣ Ι

Στην κατηγορία 1-9 οι αγώ-
νες διεξάχθηκαν στα εντευκτή-
ρια του ΟΑΜ-ΛΕ.  Πρωταθλή-
τρια εδώ αναδείχθηκε η ομάδα 
“Ρήγας” που νίκησε στον με-
γάλο τελικό την ομάδα “Ματ-
θαίος”, από τη Ρόδο, με 14 
imps διαφορά. Η ομάδα  «Δρι-
δάκης» από το Ρέθυμνο, περ-
σινή πρωταθλήτρια, τερμάτισε 
τρίτη νικώντας στον μικρό τε-
λικό την ομάδα «Παπανικολά-
ου», με 18 imps διαφορά.

Στην κατηγορία 1-6, οι αγώ-
νες έγιναν στον ΟΑΜ Κηφι-
σιάς. Πρωταθλήτρια αναδεί-
χθηκε η ομάδα “Μπογιατζής” 
από τη Θεσσαλονίκη που νί-
κησε καθαρά στον μεγάλο τε-
λικό την ομάδα “Τσελέπης”, 
από τη Ρόδο με 25 imps δια-
φορά. Τρίτη η ομάδα “Γεωρ-
γιουδάκης”, από το Ρέθυμνο 
που νίκησε στον μικρό τελικό 
την ομάδα «Ιωάννου» με δια-
φορά 26 imps.

Αγώνα 2ης ευκαιρίας έδω-
σαν στον ΑΟΜ Ψυχικού όσοι 
δεν έπαιξαν ή δεν είχαν προ-
κριθεί στους τελικούς, με 12 
ομάδες στην κατηγορία όπεν 
και 11 ομάδες στην κατηγορία 
1-9. 

Νικήτρια στις μεγάλες κα-
τηγορίες η ομάδα “Λαγγου-
ράνης” ενώ στις μικρές η ομά-
δα “Ρουχωτάς”. Οι συνθέσεις 
τους ήταν οι παρακάτω.

1-11

1 

ΑΝΤΟΥΡΑΚΗΣ Η
ΕΦΕΝΤΑΚΗΣ Ν
ΚΑΠΕΛΩΝΗΣ Π
ΦΡΟΝΙΜΑΚΗΣ Ε

2

ΜΥΡΤΑΚΗ Ε
 ΚΙΟΥΛΠΑΛΗΣ Ι
ΚΟΥΣΗΣ Κ
 ΦΛΟΥΡΗΣ Γ

3

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α
ΛΑΓΑΝΗΣ Σ
 ΤΣΙΛΗΣ Π
 ΜΠΕΝΙΟΥ Μ
ΜΠΑΛΕΣΙΑΣ Β
 ΝΙΚΑΣ Β

1-9

1 

ΡΗΓΑΣ Ν
ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ Ι
ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ Β
 HENSON K
 ΡΟΜΠΟΤΗ Κ

2

ΜΑΤΘΑΙΟΣ Ι
ΚΡΗΤΙΚΟΣ Χ
 ΑΝΑΣΤΑΧΑΣ Λ
 ΦΥΣΙΚΑ Π

3

ΔΡΙΔΑΚΗΣ Ι
ΛΑΓΚΟΥΒΑΡΔΟΣ Ι
ΚΟΥΤΑΛΑΣ Μ
 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Μ

1-6

1 

 ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ Γ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Ι
ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΘ
ΜΑΛΤΕΖΟΣ Π

2

 ΤΣΕΛΕΠΗΣ Λ
 ΔΗΜΗΤΡΑ Σ
ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ Β
 ΠΑΥΛΟΥΣ Γ

3

ΓΕΩΡΓΙΟΥΔΑΚΗΣ Μ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ Α
 ΒΟΥΜΒΟΥΡΑΚΗΣ Κ
ΜΑΝΩΛΑΚΗ Ε

ΛΑΓΓΟΥΡΑΝΗΣ Φ
 ΑΘΕΡΙΝΟΣ Β
ΛΑΜΠΡΟΥ Δ
 ΣΥΜΕΩΝΟΓΛΟΥ ΑΡ

 ΡΟΥΧΩΤΑΣ Γ
 ΤΣΑΓΡΗΣ Τ
ΝΕΡΑΝΤΖΗ Α
 ΑΠΟΣΤΟΛΗ Λ

Οι αθλητές 
Ζώζης Σ και 
Καπελώνης Π 
από τις νικήτριες 
ομάδες στις 
κατηγορίες Όπεν 
και 1-11 
αντίστοιχα
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Το Πανελλήνιο πρωτάθλη-
μα Μικτών ζευγών 2012 διορ-
γανώθηκε από 24 έως 26 Μα-
ΐου σε τρεις κατηγορίες 1-16, 
1-10 και 1-7 στα σωματεία 
της Αττικής ΑΟΜΒ, ΑΟΜ, και 
ΟΑΜΛΕ αντίστοιχα. Συμμετεί-
χαν  52 ζεύγη στην κατηγορία 
1-16, 30 στην 1-10 και 20 στην 
1-7, συνολικά 102 ζεύγη.  

Στην κατηγορία 1-16 επικε-
φαλής τέθηκε την πρώτη μέρα 
το ζεύγος Στελλάκη Ν. - Καν-
ναβός Π. με ποσοστό 64,23% 
που κράτησε αυτή τη θέση μέ-
χρι το τέλος, κατακτώντας τον 
τίτλο του 2013.  Στην δεύτερη 
θέση της τελικής κατάταξης οι 
Συρακοπούλου Χ. – Λιόσης Γ. 
που κέρδισαν και την τελευ-
ταία ημερίδα με 64,58%. Τρί-
τοι τερμάτισαν οι Νέστορα Θ. 
- Πετράκης Γ. Εξάλλου στην 
δεύτερη ημερίδα πρώτευσαν 
οι Μαρκίδου Μ. – Κορώσης Θ 
με 62,85%.

Οι έξι πρώτοι νικητές:

Στην κατηγορία 1-10 οι 

Καλλιγά Μ. - Σταυρόπουλος 
Π. κέρδισαν την τρίτη ημερίδα 
με 62,11%, ποσοστό που ήταν 
αρκετό για να τους οδηγήσει 
και στην κατάκτηση της τελι-
κής νίκης. Στη δεύτερη θέση 
της γενικής κατάταξης οι Πανα-
γάκου Ε. - Ωρολογάς Μ. που 
είχαν σταθερή απόδοση και 
τις 3 ημέρες, ενώ στην τρίτη 
θέση τερμάτισαν οι Δρογώση 
Θ. - Δράσσας Α. οι οποίοι κέρ-
δισαν και τη δεύτερη ημερίδα 
με 61,46%. Εξάλλου την πρώ-
τη ημερίδα των αγώνων πρώ-
τευσαν οι Καλέκη Μ. – Καρα-
γιάννης Ι. με 64,33%. 

Οι έξι πρώτοι νικητές:

Στην κατηγορία 1-7 οι 
Μήλα Ν - Κελλάρης Γ πέτυχαν 
το σπάνιο επίτευγμα να κερδί-
σουν και τις τρεις ημερίδες του 
αγώνα (!) και μάλιστα με φο-
βερά σκορ: 66,90%, 65,05% 
και 66,20%. Έτσι κατέκτησαν 
και τη τελική νίκη με διαφο-
ρά από τους επόμενους. Στην 

δεύτερη θέση της τελικής κα-
τάταξης οι Gong J.P. - Παπα-
κωνσταντίνου Κ. ενώ τρίτοι 
τερμάτισαν οι Σκουλικάρη Β. 
- Βαλάτσος Γ.

Οι έξι πρώτοι νικητές:

Με τα χαρτιά της Ανατολής προ-
τίμησα την αγορά - mixed 1ΧΑ, όπως 
οι περισσότεροι από ότι είδα αργό-
τερα στον πίνακα αποτελεσμάτων. 
Εξάλλου είχα σηκώσει ένα καλό 
14άρι με 6 κοντρόλ και δύο «καλού-
τσικα» 4φυλλα χρώματα. 

 Αντάμ το 7 πίκα, με την οποία 
διαπίστωσα ότι αφενός πρόκειται για 
το μικρότερο χαρτί και πιθανότατα το 
4ο δύναμης (σημειώνω εδώ ότι γνω-
ρίζω αρκετά καλά τον νότο, ο οποί-
ος είναι ένας έμπειρος και εξαιρετικά 
ταχύς παίκτης που όμως είτε κρατάει 
4φυλλο ή 5φυλλο χρώμα, εναντίον 
μου πάντα βγαίνει το μικρότερο) και 
αφετέρου ότι μπορούσα να πραγμα-
τοποιήσω μέχρι 8 λεβέ.

 Ένας τρόπος για την 9η λεβέ 
θα ήταν να είναι η ντάμα κούπα στο 
βορρά, οπότε με εμπάς κούπα θα 
«πίεζα» το βορρά σε ντάμα κούπα 
και σπαθιά (αν είχε ντάμα και βαλέ ή/
και 5φυλλο σπαθί).

 Αμφιταλαντεύτηκα σχετικά με 
την 1η λεβέ. ‘Έπρεπε να πάρω αμέ-
σως με τον #Α, να κατέβω στο μορ 
με καρό και να τρέξω το βαλέ κού-
πα, ελπίζοντας, αν ο νότος είχε $Α 
να πάρει αμέσως και να κάνει το λά-
θος να παίξει τις πίκες, ώστε να γίνει 
καλό το 10άρι μου; 

Απέρριψα την ιδέα γιατί ο νότος 
σαν έμπειρος παίκτης θα μπορού-
σε να καταλάβει ότι αφού δεν άφη-
σα έξω καμία πίκα, μάλλον θα κρα-

τούσα κάτι σε Α10χχ. Άφησα λοιπόν 
έξω την ντάμα πίκα, όπως και τις άλ-
λες 2 πίκες. 

Δίνοντας 3 πίκες και τον $Α (το-
ποθετώντας πάντα την ντάμα κούπα 
στο βορρά) και τραβώντας στη συνέ-
χεια τα καρά, αν ο βορράς έχει την 
ντάμα και το βαλέ σπαθί ή και 5φυλ-
λο σπαθί, στα 3 τελευταία φύλλα θα 
«σκουιζαριστεί». Από την άλλη με-
ριά, αν ο βορράς έχει Α και ντάμα 
κούπα, ίσως κάνει το λάθος μόλις 
παίξω το βαλέ κούπα να πάρει (θα 
έχω ήδη πάρει 3 γύρους καρό), και, 
μη γνωρίζοντας πόσες κούπες έχω 
(σας είπα ο νότος εναντίον μου συνη-
θίζει να τα παίζει όλα ανάποδα!!!!), 
να γυρίσει σπαθί επιτρέποντάς μου 
έτσι να κάνω 3 λεβέ από σπαθιά. 

Στην 4 πίκα του νότου έπαιξα 
καρό από το μορ (δεν είχα την πολυ-
τέλεια με όλα τα παραπάνω να δοκι-
μάσω και την πιθανότητα να στέκουν 
τα καρά 4-1 με 4φυλλο στο νότο). 
Ο βορράς πέταξε 2 κούπες!!!!! κι 
εγώ πήρα επιτέλους με τον Α πίκα. 
‘Έπαιξα στη συνέχεια καρό προς τον 
Α του μορ και ο βορράς ακολούθη-
σε με το βαλέ καρό. Τράβηξα τη ντά-
μα καρό με το βορρά να πετάει σπα-
θί. Τέλος, έπαιξα το βαλέ κούπα και 
όλοι ακολούθησαν με μικρό και γρή-
γορα.!!!!!! 

 Ζαλισμένος, μέτρησα πάλι τις 
κατανομές τοποθετώντας στο βορ-
ρά 2 πίκες, 6 κούπες, 1 καρό και 4 
σπαθιά (από το ξεσκαρτάρισμα που 
έκανε, πρώτα 2 κούπες και μετά σπα-
θί). Τον Α κούπα πια τον τοποθέτη-
σα στο νότο. Δεν είναι δυνατό, σκέ-
φτηκα, να έχει ΑQ κούπα ο βορράς 
και να άφησε έξω. Θα μπορούσα να 
έχω Κ  3φυλλο και με το «ducking» 
θα μου χάριζε το συμβόλαιο, αφού 
θα μου επέτρεπε έτσι να κάνω 2 λεβέ 
από κούπα. 

Σκέφτηκα λοιπόν «τώρα έχω την 
ευκαιρία», αφού ο νότος έχει μείνει 
με ξερό τον Α κούπα, θα πάρω τα 
δύο εναπομείναντα καρά και θα παί-
ξω το Κ κούπα. Ο νότος θα έχει πλέ-
ον μείνει με 3 σπαθιά και αν τα ονέρ 
στα σπαθιά (ντάμα και βαλές) είναι 
μοιρασμένα – περίπου 70-72% πι-
θανό (75% πιθανό θα ήταν αν είχαν 

ίδιο αριθμό σπαθιών και οι δύο 
αντίπαλοι) έχω καλύτερο παίξι-
μο. 

 Παίζω λοιπόν τα 2 καρό ξε-
σκαρτάροντας κούπα από τον μόρ 
και ο βορράς πετάει σπαθί και τη ντά-
μα κούπα. Παίζω και το Κ κούπα και 
…. μικρό από το νότο!!!!, ενώ εμφα-
νίζεται ο Α κούπα από το βορρά, που 
συνεχίζει με το βαλέ σπαθί!!!! 

 Έλεος!!!! Με «έστειλαν αδιάβα-
στο» κανονικά…. 

 Επιτέλους, αποκαλύφθηκε η κα-
τανομή του βορρά: 2-5-1-5. Αν πέτα-
γα σπαθί από το μορ στο 4ο καρό, θα 
είχε «σκουιζαριστεί». Αν πέταγε την 
ντάμα κούπα, θα έπαιζα κούπα, ενώ, 
αν πέταγε σπαθί θα απολάμβανα και 
τα 3 σπαθιά μου.

 Τώρα, δυστυχώς έπρεπε να μα-
ντέψω αν ο βορράς ξεκίνησε με βαλέ 
5φυλλο ή ντάμα βαλέ 5φυλλο σπα-
θί. Σκεπτόμενος ότι οι συγκεκριμέ-
νοι αντίπαλοι έπαιζαν μέχρι εκεί-
νη τη στιγμή συνεχώς ανάποδα, ότι 
θα έμπαινα δύο μέσα αν τοποθετού-
σα τη ντάμα σπαθί 2φυλλη στο νότο 
και ότι ο βορράς με QJxxx σπαθί θα 
ξεσκαρτάριζε κούπα και μετά σπαθί, 
δεν έβγαλα συμπέρασμα. Κατέληξα 
τελικά ότι πολύ δύσκολα θα γυρνού-
σε ο βορράς από αρχικά βαλέ 5φυλ-
λο το βαλέ. 

 ‘Έτσι, έπαιξα μικρό σπαθί από το 
χέρι μου, πήρα με τον Κ του μορ και 
έκανα εμπάς σπαθί, πραγματοποιώ-
ντας επιτέλους 9 λεβέ και επιτυγχά-
νοντας ένα πολύ καλό σκορ. 

 Ο Θανάσης Ματζιάρης έβγαλε 
επίσης 3ΧΑ με την ίδια αντάμ πίκα, 
την οποία πήρε αμέσως, κατέβηκε με 
καρό και έπαιξε το βαλέ κούπα, τον 
οποίο θα άφηνε να τρέξει. Ο βορράς 
όμως πήρε αμέσως και γύρισε πίκα. 
Οι αμυνόμενοι πήραν τις 3 λεβέ από 
πίκες, αλλά μετά ο βορράς «σκουιζα-
ρίστηκε» με τα σπαθιά και την ντάμα 
κούπα, όταν ο Θανάσης τράβηξε τα 
καρό του και έκανε όλες τις υπόλοι-
πες λεβέ για επίσης ένα πολύ καλό 
σκορ.

 Αναλύοντας εκ των υστέρων το 
χέρι (βλέποντας όλα τα φύλλα) δια-
πιστώνεται ότι με αντάμ πίκα το συμ-
βόλαιο είναι τραβηχτό αν εφαρμο-
στεί ducking τουλάχιστον μία φορά 
ό,τι και να παίξουν στη συνέχεια οι 
αμυνόμενοι. 

1-16

1 
Στελλάκη Ν - 
Κανναβός Π 58,33

2
Συρακοπούλου Χ - 
Λιόσης Γ 57,57

3 Νέστορα Θ - Πετράκης Γ 56,49

4 Τρίπου Μ - Κατσούρης Ε 54,94

5
Παναγάκη Μ - 
Μηλιτσόπουλος Ι 54,80

6 Πλακίδα Η - Ζώτος Λ 54,55

1-10

1 
Καλλιγά Μ - 
Σταυρόπουλος Π 56,86

2
Παναγάκου Ε - 
Ωρολογάς Μ 55,59

3 Δρογώση Θ - Δράσσας Α 54,62

4
Παπαδοπούλου Χ - 
Στεφανόπουλος Η 54,60

5
Κοτσώνη Α - 
Κουρμπέτης Β 54,58

6 Κάντζια Α - Κάντζιας Θ 54,27

1-7

1 Μήλα Ν - Κελλάρης Γ 66,05

2
Gong J.P. - 
Παπακωνσταντίνου Κ. 59,80

3
Σκουλικάρη Β -
 Βαλάτσος Γ 56,10

4 Λαβίδα Μ - Πιπίνιας Ε 55,94

5 Πετούλη Γ - Τσαπάλας Κ 55,86

6
Διαλεκτού Α - 
Λασκαράτος Α 53,09

          ΜΙΚΤΩΝ ΖΕΥΓΩΝ
Πανελλήνιο 
πρωτάθλημα

Oι Νικητές στις κατηγορίες 1-7 
Μήλα Ν - Κελλάρης Γ

Eκτελώντας με τον Tάκη Kανναβό
Mία διανομή από το Π.Π. Μικτών ζευγών

Γράφει ο Τάκης Κανναβός

#  Q8
$ AQ753
^ J
& QJ852

#  KJ97
$ 986
^ 7654
& 74

#  432
$ J102
^ AQ102
& K103

#  A1065
$ K4
^ K983
& A96

Β
Δ    Α

Ν

B A  N D
 1XA πάσο 3χA
όλοι πάσο
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          ΜAΘHTΩN '12-'13
Πανελλήνιο πρωτάθλημα

Στο Βυζαντινό Αθλητικό 
Κέντρο, στα πλαίσια του Βυ-
ζαντινού Φεστιβάλ, το Σάβ-
βατο και την Κυριακή 8 και 
9 Ιουνίου, διεξήχθη το  μα-
θητικό Πανελλήνιο Πρωτά-
θλημα 2013, παρουσιάζοντας 
μια φανταστική εικόνα, από 
124 νέα μέλη του ελληνικού 
μπριτζ, στον πρώτο τους επί-
σημο αγώνα. 

Η ΕΟΜ, στη διοργάνω-
ση αυτή, υποδέχεται επίση-
μα όσους ολοκλήρωσαν τους 
δύο πρώτους κύκλους μαθη-
μάτων και έβγαλαν αγωνιστι-
κό δελτίο, και οι οποίοι μπο-
ρούν πλέον να λαμβάνουν 
μέρος σε όλες τις εκδηλώσεις 
του αθλήματος. 

Από τα 550 λοιπόν νέα 
αγωνιστικά δελτία σχηματί-
στηκαν τα 62 ζεύγη που δή-
λωσαν συμμετοχή για το δι-
ήμερο, με το 1/3 σχεδόν από 
αυτά να είναι από την περιφέ-
ρεια.

Κατά την απονομή δόθη-
καν αρχικά τα έπαθλα από 
την τελική κατάταξη του ταυ-
τόχρονου 4ημερου Grand 
Prix των μαθητών και στη συ-
νέχεια όλοι χειροκρότησαν 
τους: 

1οι Γενικής: Ανάγνωστος Κ 
– Τσάμης Χ του ΚΕΔΑ, με πο-
σοστό 65.45%.

Η “παράδοση” στο Πανελ-
λήνιο Μαθητικό, με πρώτο 
ζευγάρι από την Περιφέρεια 
συνεχίζεται.

2οι Γενικής: Αβανίδης Χ 
– Καρυοφυλλίδης Β από τον 
ΓΑΛΑΞΙΑ  με ποσοστό 64.49% 

3οι Γενικής:  Κοκκολιός Α 
– Τσαγκάρης Β από το σύλ-
λογο ΜΕΛΙΣΣΙΑ με ποσοστό 
63,01%

Πρώτοι την 1η ημερίδα 
τερμάτισαν οι Ζήκου Ε – Τσα-
πάρας Π του ΑΜΙ που πή-
ραν και το ειδικό έπαθλο των 
πρώτων από την Περιφέρεια, 
ενώ την 2η ημερίδα οι Αβανί-
δης Χ – Καρυοφυλλίδης Β, οι 
δεύτεροι της Γενικής.

Ως ειδικά έπαθλα δόθη-
καν επίσης ασημένια κύπελλα 
στο πρώτο ζεύγος Mixed, στο 
πρώτο ζεύγος juniors , στο 
πρώτο ζεύγος γυναικών  και 
στο πρώτο ζεύγος seniors.

Τα 6 πρώτα ζευγάρια 
ήσαν:

1 
Ανάγνωστος Κ - 
Τσάμης Χ 65,45

2
Αβανίδης Χ - 
Καρυοφυλλίδης Β 64,49

3
Κοκκολιός Α - 
Τσάγκαρης Β 63,01

4 Πάππης Κ - Τουμπέκης Α 61,76

5
Καράμπελα Σ - 
Παπανικολάου Ει 60,67

6 Τσούρα Σ - Γρηγορίου Β 60,44

          
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ '135ο

Το “νεότερο” ελληνικό Φε-
στιβάλ Μπριτζ είναι το Βυζα-
ντινό Φεστιβάλ Μπριτζ, που 
κάθε χρόνο διοργανώνεται 
στο τέλος της Άνοιξης ή στην 
αρχή κάθε καλοκαιριού. Με 
5 κεράκια λοιπόν, η φετεινή  
τούρτα του Βυζαντινού Φεστι-
βάλ Μπριτζ που ο κόσμος το 
περιβάλλει με την αγάπη του. 
Απόδειξη η συνεχής αύξη-
ση των συμμετοχών, παρά τις 
όποιες αντιξοότητες. 

Ο Αθλητικός Όμιλος “Τα-
ταύλα”,  που είναι και ο διορ-
γανωτής αυτού του Φεστιβάλ, 
φροντίζει κάθε χρόνο για την 
άψογη διοργάνωση του, τόσο 
στον τομέα τον αγωνιστικό 
όσο και τον κοινωνικό.

Τα τελευταία τρία χρόνια 
μάλιστα, παράλληλα με το Βυ-
ζαντινό διοργανώνεται στον 
ίδιο χώρο και το Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα μαθητών δίνο-
ντας μια ιδιαίτερη αίγλη στην 
όλη διοργάνωση.

Την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2013 
ξεκίνησε το Φεστιβάλ με τη δι-
οργάνωση των αγώνων ομά-
δων 1-6, 1-9 και Όπεν. Η συμ-
μετοχή του κόσμου ξεπέρα-
σε και τις πιο αισιόδοξες προ-
βλέψεις. Οι νεότεροι παίκτες, 
κατηγορίας 1-6, έστειλαν ένα 
ηχηρό μήνυμα με τη συμμε-
τοχή 32 Ομάδων, για το πόσο 
πολύ έχει ανέβει το ελληνι-
κό Μπριτζ τα τελευταία χρό-
νια. Από κοντά η κατηγορία 
1-9 με συμμετοχή 25 Ομάδων 
και τέλος η κατηγορία Όπεν με 
13 Ομάδες. Σύνολικά και στις 

τρεις κατηγορίες 70 ομάδες. 
Συμμετοχή μεγαλύτερη ακό-
μα και από κάποια Πανελλή-
νια Πρωταθλήματα.

Στην κατηγορία Όπεν, μετά 
από 6 γύρους, την πρώτη 
θέση κατέλαβε η ομάδα ΣΤΕΛ-
ΛΑΚΗ, αποτελούμενη από 
τους: Ν. Στελλάκη, Π. Καννα-
βό, Γ. Παπαπέτρο (γνωστός και 
ως “τροχονόμος”) Χ. Συρακο-
πούλου και Κ. Κοντομήτρο, με 
113 Vps. Ακολούθησε στη 2η 
θέση η ομάδα ΜΠΑΛΤ αποτε-
λούμενη από τους: Π. Ρούσσο, 
Χ. Μπανίκα, Ν. Δελημπαλτα-
δάκη, Γ. Παπακυριακόπουλο 
και Δ. Διονυσόπουλο με 110 
Vps. Στην Τρίτη θέση η ομάδα 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ αποτελού-
μενη από τους: Ζ. Χατζηδή-
μου, Π. Χριστοδούλου, Τ. Βα-
σιλοπούλου, Α. Κάππα και Π. 
Καράγιωργα με 103 Vps.

Στην κατηγορία 1-9 η ομά-
δα ΒΩΒΟΣ με τους: Κ. Βωβό, 
Α. Βορίση, Δ. Πύρζα και Ι. Κα-
ραντάση, κατέλαβε την πρώτη 
θέση με 132 Vps. Ακολούθησε 
η ομάδα ΦΑΦΟΥΤΗΣ, με τους: 
Γ. Φαφούτη, Χ. Κυρκίτσου, Κ. 
Τσαπάλα και Γ. Πετούλη με 
115 Vps,  ενώ στην 3η θέση 
βρέθηκε η ομάδα ΛΥΜΠΕΡΗΣ 
με τους: Ι. Γραμματικό, Κ. Λυ-
μπέρη, Τ. Ντάικ και Σ. Χατζη-
ανδρέου, με 105Vps. 

Τέλος, στην κατηγορία 1-6 
κτύπησε ο “αρνοκαρχαρίας” 
αήττητος. Στην 1η θέση η ομά-
δα ΜΑΤΑΘΙΑΣ με 120Vps απο-
τελούμενη από τους: Α. Ματα-
θιά, Ε Αλεξανδρινάκη, Α. Μή-

τσου (αρνοκαρχαρίας) και Α. 
Μοσχογιάννη. Ακολούθησε η 
ομάδα ΝΙΚΑ με 113 Vps, απο-
τελούμενη από τους Ν. Νίκα, 
Δ. Κούνουπα, Α. Ποδότα και 
Α. Ρούντη. Στην 3η θέση μια 
ομάδα με χαμηλή δυναμικότη-
τα αποτελούμενη από 3 φετει-
νούς μαθητές και έναν παλαι-
ότερο, η ομάδα ΚΑΠΟΠΟΥ-
ΛΟΣ, ισοβάθμισε με την ομά-
δα ΓΚΟΥΡΓΚΟΥΝΗ με 107Vps. 
Η σύνθεση τους: Α ομάδα) Β. 
Καπόπουλος, Θ. Καποπού-
λου, Γ. Ραχμανίδης και Γ. Λα-
τουσάκης. Β ομάδα) Κ. Κρη-
τικός, Μ. Γκουργκούνη, Μ. 
Κούγιας και Ν. Κουμεντέρη.

Στον αγώνα ζευγών η συμ-
μετοχή και στις τρεις κατηγο-
ρίες ανήλθε σε 60 ζεύγη. Η 
διόργάνωση του Παγκόσμιου 
ταυτόχρονου πρωταθλήματος 
το ίδιο χρονικό διάστημα ίσως 
έπρεπε να είχε προβλεφθεί.

Στην κατηγορία Όπεν, που 
συμμετείχαν 30 ζευγάρια, ο 
αγώνας ήταν σκληρός και το 
3ο ζυγάρι απήχε από το πρώ-
το μόνο ελάχιστα εκατοστά της 
μονάδας. Ούτε μια “φύρα” 
δηλαδή.  Στην 1η θέση Κ. Κο-
ντομήτρος – Γ. Παπαπέτρος 
με ποσοστό 58,31%. Στη 2η 
θέση ένα ζευγάρι από τη πε-
ριφέρεια, Ο Γ. Δημητρακό-
πουλος από τη Λάρισα, με τον 
Π. Γεωργούδη από τον Βόλο, 
με ποσοστό 58,15% και στην 
3η θέση το ζεύγος Χ. Μπανί-
κας – Β. Βρούστης με ποσοστό 
58,03%. 

Στην κατηγορία 1-9, που 

του Δημήτρη Τόγια

συμμετείχαν 22 ζεύγη, τα 
πράγματα ήταν πιο ξεκάθα-
ρα. Στην 1η θέση οι Γ. Καλύ-
βα – Π. Λάλος με ποσοστό 
63,71%. Στη 2η θέση δυο 
κυρίες από τον Βόλο, Δ. Βα-
σιλάκου – Μ. Αντωνοπού-
λου, με ποσοστό 58,14% 
ενώ στην 3η θέση οι Κ. Κου-
τσουμάνης – Μ. Ντότσια, με 
ποσοστό 56,45%.

Οι αθλητές της κατηγο-
ρίας 1-6 μάλλον κουράστη-
καν με τον αγώνα ομάδων, 
γι’ αυτό και η συμμετοή τους 
στα ζεύγη πολύ μικρή. Μόνο 
8 ακούραστα ζευγάρια δι-
εκδίκησαν τις 3 πρώτες θέ-
σεις. Στην 1η θέση λοιπόν οι 
Γ. Υφαντής – Γ. Βοργιοπού-
λου, με ποσοστό 54,50%. Αν 
και ξεκίνησαν άσχημα την 1η 
ημερίδα, τελικά κατάφεραν 
να βρεθούν στη 2η θέση της 
γενικής κατάταξης δυο εκ-
πρόσωποι του ωραίου φύλ-
λου, η Σ. Αυγουστή με την Α. 
Μιχαλοπούλου, με ποσοστό 
53,35%. Τέλος στην 3η θέση 
δυο ευπατρίδηδες ο Δ. Ρά-
πτης με τον Σ. Διαμαντή, με 
ποσοστό 52,12%.

Η ομάδα διαιτησίας απο-
τελούνταν από τον Εθνικό δι-
ατητή της ΕΟΜ Δ. Μπάλλα, 
τον γράφοντα και τον Πτυχι-
ούχο διαιτητή Θ. Δημητρό-
πουλο.

Μετά το πέρας των αγώ-
νων και μέχρι να βγούν τα 
αποτελέσματα και να γίνουν 
οι απονομές, ακολούθη-
σε μπουφές με φαγητό για 
όλους τους αθλητές.

Πιστεύουμε ότι του χρό-
νου η συμμετοχή και στα 
ζεύγη θα ακολουθήσει την 
πορεία των ομάδων.

Το ραντεβού ανανεώθηκε 
απ’ όλους για το 2014.
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Η Πάτρα φιλοξένησε φέτος 
το Περιφερειακό Πρωτάθλημα 
Δυτικής Ελλάδος το τελευταίο 
Σαββατοκύριακο του Μαϊου. 
50 ζευγάρια απ' όλη τη χώρα 
έπαιξαν χωρισμένα στις τρεις 
κατηγορίες, όπεν, 1-9 και 1-6 
και στη συνέχεια αγωνίστηκαν 
σε ομάδες.

Στους πίνακες και στο φω-
τορεπορτάζ παρατίθενται οι νι-
κητές σε κάθε κατηγορία:

Το πρωταθλημα έγινε 
21-23- Ιουνίου στο Aegean 
Dream στην παραθαλάσια πε-
ριοχή του Καρφά, στη Χίο με 
τη συμμετοχή 34 ζευγών σε 
όλες τις κατηγορίες. Τον αγώ-

να ζευγών ακολούθησε ο 
αγώνας ομάδων και στις φω-
τογραφίες βλέπετε τις τρεις νι-
κήτριες ομάδες σε κάθε κατη-
γορία. 

1-16

1 
Οικονομόπουλος 
Ιω - Ζώτος Λ 66,03

2
Οικονομόπουλος Γ. - 
Αθανασιάδης Α 60,20

3
Θεοδωρακόπουλος Ε - 
Θωμόπουλος Δ 58,29

4 Νίκα Ρ - Λιανού Ο 55,08

5
Ρούσσος Π - 
Στεφανόπουλος Η 53,75

6
Γκουγιάννος Δ - 
Γεωργίου Κω 53,64

1-16

1 
Χατζηδάκης Ε - 
Κούμενος Ι 62,93

2
Λεβεδιάνος Α - 
Γαρουφαλής ΣΜ 59,55

3 Μαμιδάκη Λ - Ρούσσος Γ 59,55

4
Ρούσογλου Μ - 
Μπομπολάκης Σ 58,94

5 Νίνος Σ - Λεβή Τ 54,51

6
Καλογεράς Μ - 
Αντωνίου Α. 54,08

1-9

1 
Οικονόμου Νι - 
Δημητράκης Ο 57,50

2 Σαλαβού Β - Ρήγας Ν 55,69

3 Καλύβα Γ - Λάλος Π 54,86
4 Άστρας Δ - Κωτάκης Ν 53,89

5
Δροσιάδου Μ - 
Δροσιάδης Τ 52,50

6
Παπαδοπούλου Χ - 
Καποτάς Χ 48,75

1-6

1 Νίκα Ν - Φαρμάκης Ν 59,66

2 Σκούρα Α - Λελεγιάννης Γ 58,11

3 Τζελαλίδου Δ - Τσοβόλας Σ 56,74

4 Κρίνη Α - Παπαδημητρίου Κ 56,59

5
Παπασπύρου Δ - 
Σκαβαράς Δ 55,74

6
Ρήτα Α - 
Παπαμιχαλόπουλος Ν 55,50

1-6

1 Παίδα Ε - Περρής Α 61,36

2 Αρχοντάκη Ζ - Βγόντζα Μ 57,46

3
Φουκαράκης Γ - 
Ασκολίδης Γ 56,35

4 Δαλακάκη Σ - Κολόμβος Ε 55,21

5 Ρήτα Α - Μητρογιάννη Π 55,12

6
Μεγαλοκονόμου Μ - 
Φιλέα Θ 53,48

          ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ
Πανελλήνιο 
πρωτάθλημα

1-16   OMAΔEΣ

1 

Οικονομόπουλος Ιω
Οικονομόπουλος Γ.
Μιχαλάκου Κ
Αθανασιάδης Α

111

2

Ζώτος Λ
Νίκα Ρ
Λιανού Ο
Πλακίδα Η

106

3

Ριτσώνη Ε
Καλλιφρονάς Μ
Αβδούλος Σ
Σαρλής Σ

105

1-16   OMAΔEΣ

1 

Νίνος Σ
Λεβή Τ
Αντωνίου Α.
Καλογεράς Μ
Κούμενος Ι

132

2

Φουκαράκης Γ
Ασκολίδης Γ
Πρίνια Μ
Μπαμπούλα Α
Σέγκος Γ

100

3

Ρούσσος Γ
Μαμιδάκη Λ
Καραγιαννόπουλος Λ
Γαβριήλογλου Α

100

          ANATOΛIKHΣ EΛΛAΔOΣ XIOΣ
Πανελλήνιο πρωτάθλημα

1η ομάδα 1-6:   Μεγαλοκονόμου Μ, Φιλέα Θ, Μητρογιάννη Π, Ρήτα Α. 
Διακρίνονται επίσης ο Αντωνίου Α και ο διαιτητής του αγώνα Νίκος Κηπουρός

1η ομάδα Όπεν: Καλογεράς Μ. Κούμενος Ι, Σέγκος Γ – ο πρόεδρος του ΧΟΜ 
που κάνει την απονομή – Αντωνίου Α, Νίνος Σ

1η ομάδα 1-9: Κολόμβος Ε, Δαλακάκη Σ, Λαβίδα Μ, Πιπινιάς Ε –
 απονέμει ο Αντωνίου Α
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          ATTIKHΣ
Περιφερειακό 
πρωτάθλημα           Διασυλλογικό Kύπελλο ATTIKHΣ

1ο

Το Περιφερειακό πρωτάθλημα 
Αττικής διοργανώθηκε φέτος το κα-
λοκαίρι, από 12 έως 14 Ιουλίου σε 
τέσσερις ενότητες κατηγοριών. Ο 
αγώνας όπεν έγινε στον ΟΑΜ-ΛΕ, ο 
αγώνας 1-11 στον ΟΑΜ Πειραιά και 
οι αγώνες 1-9 και 1-6, στον ΑΟΜ Ψυ-
χικού. Συνολικά συμμετείχαν 114 
ζεύγη.  

Στην κατηγορία όπεν συμμετεί-
χαν 48 ζεύγη. Οι Μούλιου Τ. - Μό-
ραλης Κ. προηγήθηκαν την πρώτη 
ημέρα με υψηλό ποσοστό, 66,13%. 
Όμως οι Δελημπαλταδάκης Ν. - 
Βρούστης Β. πρώτευσαν στην δεύτε-
ρη ημερίδα με 65,61% και ερχόμε-
νοι 3οι την τρίτη ημέρα κατέκτησαν 
με καθαρή διαφορά την πρώτη θέση 
του πρωταθλήματος. Δεύτεροι στη 
γενική κατάταξη οι Δοξιάδης Κ. - Κο-
ντομήτρος Κ. και τρίτοι οι Πανόπου-
λος Κ. - Βουκούτης Ν. οι οποίοι κέρ-
δισαν και την 3η ημερίδα με 63,50%. 

Τα έξι πρώτα ζεύγη:

Στην κατηγορία 1-11 έγινε μεγά-
λη μάχη για την πρώτη θέση με τε-
λικούς νικητές τους Σαφάρη Θ - Κα-
ράγιωργα Π που κέρδισαν και την 3η 
ημερίδα. Στη δεύτερη θέση της γενι-
κής κατάταξης οι Τσιριγώτη Σ - Μπα-
λωμένος Ι και στην τρίτη θέση οι Ζή-
σης Δ - Τζώκας Σ. Την πρώτη ημερί-
δα του τουρνουά πρώτευσαν οι Βα-
σιλοπούλου Τ. –Κάππας Α. ενώ στη 

δεύτερη ημερίδα τη νίκη πήραν οι 
Γρίσπος Γ. – Χρονίου Ι.   Συμμετείχαν 
24 ζεύγη. Τα έξι πρώτα ζεύγη:

Στο 1-9 τη νίκη κατέκτησαν οι Νι-
κολάου Α. - Ιωάννου Κ. κερδίζοντας 
τις δυο από τις τρεις ημερίδες του 
αγώνα. Δεύτεροι στην τελική κατάτα-
ξη, όπως και πέρυσι στον ίδιο 
αγώνα, οι  Λάλος Π.– Καλύβα 
Γ. και τρίτοι οι Θεοδωράκης Γ. 
- Γιαννούλης Γ. Την τρίτη ημερί-
δα τη νίκη πήραν οι Διαλεκτού 
Α. – Λασκαράτος Α. Συμμετεί-
χαν και εδώ 24 ζεύγη. 

Τα έξι πρώτα ζεύγη:

Στο 1-6 οι Χρόνη Α. - Σύρκου Γ. 
κατέκτησαν με μεγάλη διαφορά τη 
νίκη κερδίζοντας επίσης τόσο την 
πρώτη όσο και τη δεύτερη ημερίδα. 
Δεύτεροι στην τελική κατάταξη, οι  
Αρχοντάκη Ζ. - Βγόντζα Μ. και τρί-
τοι οι Κιτριλάκης Α. - Κουτσιμπάνης 
Δ. Συμμετείχαν 18 ζεύγη.

1-16

1 
Δελημπαλταδάκης Ν - 
Βρούστης Β 63,13

2
Δοξιάδης Κ - 
Κοντομήτρος Κ 59,86

3
Πανόπουλος Κ - 
Βουκούτης Ν 59,51

4
Ρούσογλου Μ - 
Μπομπολάκης Σ 58,44

5 Μούλιου Τ - Μόραλης Κ 56,81

6
Παπαπέτρος Γ - 
Πουρνάρας Α 55,37

1-11

1 
Σαφάρης Θ - 
Καράγιωργας Π 56,02

2
Τσιριγώτη Σ - 
Μπαλωμένος Ι 55,84

3 Ζήσης Δ - Τζώκας Σ 54,32

4
Μπενιού Μ - 
Βλοχαιτόπουλος Μ 54,13

5
Βέρτη Β - 
Σαλεβουράκη Ε 52,99

6
Ντουβής Μ - 
Βούρδογλου Γ 52,12

1-9

1 
Νικολάου Α. - 
Ιωάννου Κ. 59,80

2
Καλύβα Γ - 
Λάλος Π 57,50

3
Θεοδωράκης Γ - 
Γιαννούλης Γ. 54,33

4
Ματσούκα Π - 
Οικονόμου Νι 53,39

5
Ζήβα Α - 
Γιάκλος Κ 52,24

6
Σωτήρχου Λ - 
Λάλα Ξ 51,44

1-9           

AOM
Μπόλλη Α
Τσάκωνας Χ
Κρητικός Κ.
Λέκκου Α
Βοργιοπούλου Γ
Ρείση Ν
Μέκου Μ
Ματσούκα Π
Ρήγας Ν
Σακελλάρης Ι.

1-6

AOT
Πύρζας Δ
Γαλφιανάκης Ε
Πάχνη Ν
Βραχνός Ν
Βλαχάκης Δ
Καραντάσης Ι
Βορίση Α
Lovely A
Γρυπάρης Σ

1-6

1 Χρόνη Α - Σύρκου Γ 61,51

2
Αρχοντάκη Ζ - 
Βγόντζα Μ 55,27

3
Κιτριλάκης Α - 
Κουτσιμπάνης Δ 54,98

4
Βαλάτσος Γ - 
Πηλαλητός Κ 54,73

5 Ματαθιάς Α - Μήτσου Α 54,52

6
Παλαντζιάν Α. - 
Ανάστε Κ 54,43

Άποψη του αγώνα στην κατηγορία 1-9 στον ΑΟΤ 
και από την νικήρια ομάδα οι (απο αριστερά) Καραντάσης Ι, 

Γαλιφιανάκης Ε, Πύρζας Δ, Γρυπάρης Σ

Με μεγάλη επιτυχία διορ-
γανώθηκε για πρώτη φορά φέ-
τος το Διασυλλογικό Κύπελ-
λο Ομάδων Αττικής.  Ο αγώνας 
αυτός συζητιόταν για πολλά 
χρόνια ότι έπρεπε να υπάρχει 
και να ενταχθεί στο πρόγραμ-
μα της ΕΟΜ και η αναμφισβή-
τητη επιτυχία της πρώτης –πι-
λοτικής- διοργάνωσής του θα 
συντελέσει σίγουρα στην καθι-
έρωσή του και στην επέκτασή 
του μόνιμα και σε άλλες περι-
φέρειες της Ελλάδας. 

Το 1ο Διασυλλογικό κύπελ-
λο διοργανώθηκε σε τέσσερις 
ημερίδες, σε 4 σωματεία της Ατ-
τικής εκ περιτροπής και κατόπιν 
κλήρωσης. Οι ημερίδες αυτές 

διεξαχθή-
καν στις 9 
Φεβρου-

αρίου (Προκριματικός Γύρος), 
23 Φεβρουαρίου (Προημιτελι-
κός Γύρος), 2 Μαρτίου (Ημιτελι-
κός Γύρος) και 20 Απριλίου (Τε-
λικός), όλες ημέρα Σάββατο με 
ώρα έναρξης 11.00 πμ.  

Συμμετείχαν αρχικά 9 ομά-
δες -που εκπροσωπούσαν αντί-
στοιχα ισάριθμα Σωματεία- σε 
κάθε μια από τις ενότητες κα-
τηγοριών όπεν, 1-11, 1-9 και 
1-6. Μετά από τον προκριματι-
κό γύρο που έγινε με σύστημα 
Swiss ο αγώνας συνεχίστηκε με 
σύστημα νοκ άουτ  που κατέλη-
ξε σε μεγάλο και μικρό τελικό 
για τις 4 πρώτες θέσεις της τελι-
κής κατάταξης. 

Στην κατηγορία όπεν κυπελ-
λούχος αναδείχτηκε ο ΟΠΑ Φι-
λοθέης που νίκησε στον τελικό 
τον ΑΟΜ Ψυχικού με 85 imps 

διαφορά ενώ για την 
τρίτη θέση ο Αθηνα-
ϊκός ΟΜ επιβλήθηκε 

του ΑΟΜ Βουλιαγμένης.
Στην κατηγορία 1-11 κυπελ-

λούχο Σωματείο αναδείχτηκε ο 
ΑΣ Αιγυπτιωτών Ελλάδος που 
νίκησε στον τελικό τον ΑΟΜ 
Ψυχικού με 29 imps διαφορά 
ενώ για την τρίτη θέση ο ΟΑΜ 
Κηφισιάς επιβλήθηκε του ΑΟ 
Ταταύλα.

Στην κατηγορία 1-9 κυπελ-
λούχο Σωματείο αναδείχτηκε ο 
ΑΟ Ταταύλα που νίκησε στον 
τελικό τον ΟΠΑ Φιλοθέης με 
100 imps διαφορά ενώ στον μι-
κρό τελικό για την τρίτη θέση ο 
ΑΣ Αιγυπτιωτών Ελλάδος επι-
βλήθηκε του ΟΑΜΠειραιά.

Στην κατηγορία 1-6 κυπελ-
λούχο Σωματείο αναδείχτηκε 
ο Αθηναϊκός ΟΜ που νίκησε 
στον τελικό τον ΑΟ Ταταύλα με 
25 imps διαφορά ενώ στον μι-
κρό τελικό για την τρίτη θέση ο 
ΟΠΑ Φιλοθέης επιβλήθηκε του 
ΟΑΜ-ΛΕ.

OΠEN               

OΠAΦ
Σωτηρόπουλος Χ
Καραμανλής Ν
Παπακυριακόπουλος Γ
Φίλιος Α
Καραμανλή Α
Συρακοπούλου Χ
Καλιακμάνη Α
Ματζιάρης Α
Καραμανλής Φ
Πρωτονοτάριος Μ

1-11

AΣAE
Καρακάση Ε
Μπαλωμένος Π
Βλάχου Κ
Ραφτοπούλου Ε
Γκαμπάι Δ
Καζιλάρης Ν
Πολίτης Γ
Κιτριλάκης Λ
Σάλεμ Ν

Δελημπαλταδάκης Ν- Βρούστης Β 
νικητές στην κατηγορία όπεν

και ο Καράγιωργας Π 
από τους νικητές 
στην κατηγορία 1-11
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Διαν. 1η:  Κίνηση αναμονής

Αντάμ: #K
Είστε Νότος. Το συμβόλαιο εί-

ναι 4$. Πώς πρέπει να παίξετε;
1. Τι θα συμβεί αν κερδίσετε 

την αντάμ με τον #Α;
Αν παίξετε και πάλι πίκα οι 

αντίπαλοι θα παίξουν $Α και 
λιμό κούπα για να μην μπορέσετε 
να κόψετε πίκα στον μορ. Κινδυ-
νεύετε να χάσετε λοιπόν μια από 
ατού, δυο από πίκα και μια από 
καρό. Σας μένει μόνο η εμπάς 
σπαθί, με ποσοστό 50% επιτυχί-
ας αλλά και 2 μέσα αν αποτύχει.

2. Υπάρχει τίποτε καλύτερο, 
για να αυξήσετε τις πιθανότητές 
σας;

Ναι. Αφήστε τον #Κ να κερ-
δίσει τη λεβέ και θα έχετε πολύ 
καλύτερες πιθανότητες να βγάλε-
τε στο συμβόλαιό σας. Εάν τώρα 
οι αντίπαλοι παίξουν $Α και μι-
κρό κούπα θα παίξετε &Α και 
&Q, αφού μαζέψτε πρώτα όλα τα 
ατού. Αν η &Q σκεπαστεί κόβετε, 
αλλιώς πετάτε το χανόμενο καρό.

Έτσι κάνετε πέντε λεβέ από 
κούπα, μια πίκα, δυο σπαθιά και 
δυο καρά.

3. Σε περίπτωση που η Δύση 
μετά τον #Κ παίξει καρό, κερδί-
ζετε με τον ^Α και παίζετε μό-
νοι σας πίκα στον άσο. Ανεβαίνε-
τε με κοφτό σπαθί και κόβετε την 
τρίτη πίκα στον μορ με το $8. Αν 

αυτό περάσει είστε ασφαλής, παί-
ζοντας ατού από τον μορ (αν τα 
ατού στέκουν 5-0 το συμβόλαιο 
μάλλον δεν βγαίνει ποτέ). 

Συμπέρασμα: Ο Νότος για να 
βγάλει το συμβόλαιό του πρέπει 
να κάνει κίνηση αναμονής αφή-
νοντας έξω τον Ρήγα πίκα στην 
αντάμ.  

Διαν.  2η: Παιγνίδι ασφαλείας

Αντάμ: &Α
Είστε Νότος. Το συμβόλαιο εί-

ναι 4#. Η Δύση κάνει αντάμ τον 
&Α και συνεχίζει με &Κ και &Q. 
Εσείς κόβετε στον τρίτο γύρο. Η 
κατάσταση είναι καλή: μπορεί να 
χαθεί ένα ατού ενώ η κούπα θα 
φύγει στο τέταρτο καρό.

1. Τι μπορεί να συμβεί αν κα-
τέβω στον μορ με καρό και κάνω 
την εμπάς ατού; Θα κάνω μια 
άνω, θα βγάλω το συμβόλαιό 
μου ή μπορεί να μπω μέσα;

-Για να κάνω την εμπάς ατού 
πρέπει να χρησιμοποιήσω ένα 
από τα μεγάλα καρό του μορ και 
εάν το χρώμα δεν είναι μοιρασμέ-
νο 3-3 είναι πιθανόν να μη μπο-
ρέσω να ξεσκαρτάρω την κούπα, 
να χάσω και μια από ατού και να 
μπω μέσα.

2. Υπάρχει άλλος τρόπος να 
χειριστώ τα ατού;

Αν παίξω #Α και #Q και κα-
νένας αντίπαλος δεν έχει τέσσερα 

ατού με τον Ρήγα, βγάζω πάντα 
το συμβόλαιό μου.

Αν στην #Q πάρουν τον #Κ 
το συμβόλαιο είναι ασφαλές. Το 
#8 του μορ μας προστατεύει από 
την συνέχεια σπαθί.

Αν όμως κάποιος αντίπαλος 
έχει τέσσερα ατού με τον Ρήγα 
και δεν πάρει την #Q συνεχίζου-
με υποχρεωτικά με τον #J αλλά 
τώρα θα πάρει τον Ρήγα του και 
αν έχει σπαθί να παίξει θα μπού-
με μέσα.

3. Μπορείτε να βγάλετε το 
συμβόλαιό σας εάν η Ανατολή  
έχει τέσσερα ατού με τον Ρήγα; 

Ναι. Αντί για τον #Α παίζου-
με πρώτα τη #Q και αν η Ανατο-
λή αρνηθεί να πάρει συνεχίζουμε 
με τον #J. Τώρα πρέπει να πάρει 
τον Ρήγα γιατί αλλιώς θα τον χά-
σει με εμπάς. Το #8 υπάρχει ακό-
μα στον μορ για να μας προστα-
τεύει από την συνέχεια σπαθί.

4. Μπορείτε να βγάλετε το 
συμβόλαιό σας εάν η Δύση  έχει 
τέσσερα ατού με τον Ρήγα και 
παίξει σωστή άμυνα; Ναι αρκεί 
να έχει και τρία καρά. Παίζουμε 
πάλι πρώτα τη #Q και αν η Δύση 
αρνηθεί να πάρει συνεχίζουμε με 
τον #J. Αν πάλι αρνηθεί να πάρει 
(η καλύτερη άμυνα) παίζουμε και 
τον #Α  και τα τοπ καρά και πε-
τάμε την χανόμενη κούπα στο τέ-
ταρτο καρό του μορ. Η Δύση θα 
κόψει με την απ' ατού της αλλά 
εσείς έχετε βγάλει το συμβόλαιό 
σας.

Συμπέρασμα: Ο Νότος πρέπει 
να παίξει παιχνίδι ασφαλείας, για 
να αυξήσει σημαντικά τις πιθανό-
τητες βγάλει το συμβόλαιό του, 
αντί να προσπαθήσει να βγάλει 
μια άνω και να μπει μέσα!

Ενδιαφέρουσες διανομές 
από αγώνες του Nίκου Kαζιλάρη

#  Ax
$ 8x
^ xxx
& AQJxxx

#  xxx
$ KQJ10xx
^ AKx
& x

Β
Δ    Α

Ν

#  8xx
$ xxx
^ AKxx
& xxx

#  AQJ109
$ AKx
^ QJx
& Jx

Β
Δ    Α

Ν

Από τους εβδομαδιαίους αγώνες ομάδων στον ΑΣΑΕ είναι οι παρακάτω 
διανομές που παρουσιάζουν ενδιαφέρον σε εκτέλεση και άμυνα.

για ΕΠΙΔΟΞΟΥΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ
του Γιώργου Kότση

Κόβοντας 
τις επικοινωνίες

Όλοι δεύτερη. 
Αγώνας ομάδων.
Συμβόλαιο: 
4# με εκτελεστή το Νότο

Αντάμ $ Q
Η Δύση βγήκε κούπα  δι-

ότι η Ανατολή παρεμβλήθη-
κε με 1$. Η Ανατολή παίρνει 
τον $Κ και παίζει αμέσως τον 

σόλο  ^J. Ο Νότος παίρνει με 
τον ^Α και παίζει ΑKQ σπα-
θί για να ξεφυλλίσει τη χανό-
μενή του κούπα αν τα σπαθιά  
είναι μοιρασμένα 3-3, όμως 
στον τρίτο γύρο η Ανατολή 
κόβει και ο Νότος πανωκό-
βει. Αποτέλεσμα; Το συμβό-
λαιο ΔΕΝ βγήκε διότι οι Α-Δ 
θα κάνουν τον #Α την κούπα 
που ήθελε ο Νότος να ξεφυλ-
λίσει στο σπαθί και ένα κοφτό 
καρό καθώς η Ανατολή, όταν 
πάρει χέρι με τον Άσο ατού, 
θα δώσει χέρι στη Δύση παί-
ζοντας κάτω από τον Άσο 
κούπα για να της παίξει αυτή 
καρό. 

Εσείς θα βγάζατε το συμ-
βόλαιο;; Σκεπάστε τα παρα-
κάτω και αποφασίστε. 

Το κόλπο είναι εύκολο 
αλλά δεν το κάνουν πολλοί ή 
το ξεχνάνε πάνω στη βιασύνη 
τους. Είναι το περίφημο loser-

on-loser (χανόμενη στη χανό-
μενη), δηλαδή αντί να πανω-
κόψετε, παρ’ όλο που μπορεί-
τε και έχετε παρανήσια ατού, 
ξεφυλλίστε την χανόμενή 
σας, στην παρούσα περίπτω-
ση το $8. Έτσι χάνετε συνολι-
κά τρεις λεβέ, $Α, &Q και τον 
#Α αφού η Δύση δεν μπο-
ρεί πλέον να πάρει χέρι για να 
δώσει τσάκα στην Ανατολή. 

Κρατήστε αυτό το χα-
νόμενη πάνω στη χανόμε-
νη στο οπλοστάσιό σας διότι 
σε πολλές περιπτώσεις μπο-
ρεί να κόβει την επικοινωνία 
των Α-Δ σε ένα άλλο χρώμα, 
όπως εδώ στις κούπες. Αυτό 
το κόλπο θα σας βοηθήσει 
πολλές φορές να πραγματο-
ποιήσετε το συμβόλαιό σας ή 
να κάνετε μία παραπάνω λεβέ 
που στους αγώνες ζευγών εί-
ναι πολύτιμη. 

#  5
$ 95
^ K10943
& AKJ84

#  KQJ10983
$ 83
^ A5
& Q3

#  62
$ QJ
^ Q8762
& 10752

#  A74
$ AK107642
^ J
& 96

Β
Δ    Α

Ν

     Eξασκηθείτε στην εκτέλεση
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1ο(**)
Ομάδες. 
Όλοι στη δεύτερη
Μοίρασε ο Νότος

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2ο  (***)
Ζεύγη. Όλοι στη δεύτερη  
Μοίρασε η Ανατολή

Ο Νότος για να ανοίξει 3# στη δεύτερη 
πρέπει να έχει ένα άριστο χρώμα στις πί-
κες. Με αυτό το σκεπτικό ο Βορράς, έχο-
ντας τους 3 πλαϊνούς Άσσους, έσπρω-
ξε την αγορά στις 4#. Αντάμ ο ^J. Κάντε 
πλάνο.

O Νότος δυο φορές στις φόρσινγκ αγορές του 
Βορρά δίστασε να αγοράσει ΧΑ λόγω της ακατάλ-
ληλης κατανομής του και, κυρίως, του σόλο καρό. 
Από την αγορά είναι προφανές ότι ο #Α και ο ^Α, 
βρίσκονται στο χέρι της Ανατολής. Ως Νότος σκε-
πάζετε το $9, με τον $J, και κερδίζετε την $Q, της 
Ανατολής με τον $Κ. Κάντε πλάνο. Πώς πρέπει να 
συνεχίσετε;Oι λύσεις στη σελίδα  38

Αντάμ: ^J
Αντάμ: $9

Δ B A N
3#

πάσο 4# όλοι 
πάσο

Δ B A N
1$ 2&

2$* πάσο 3&
πάσο 3# πάσο 4&

πάσο 5& όλοι 
πάσο

#  -
$ AJ643
^ A642
& AJ62

#  KQJ10986
$ 9
^ 7
& 9753

Β
Δ    Α

Ν

#  K8542
$ J3
^ K10
& AK104

#  J6
$ AK82
^ J
& QJ9876

Β
Δ    Α

Ν
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Στη θέση της Ανατολής στην 
παρακάτω διανομή, από με-
γάλο διεθνή αγώνα, ήταν μία 
από τις καλύτερες παίκτρι-
ες όλων των εποχών, η Rixi 
Marcus.

Η Marcus (1910-1992) αγω-
νίστηκε αρχικά με τα χρώματα 
της Αυστρίας, όπου μεγάλω-
σε, και από το 1938 και μετά 
της Αγγλίας.  Κατέκτησε 5 Πα-
γκόσμιους τίτλους και πολυά-
ριθμες άλλες διεθνείς διακρί-
σεις, ενώ ήταν η πρώτη γυναί-
κα που πήρε τον τίτλο του Πα-
γκόσμιου Μεγάλου Μετρ από 
την WBF. Ας δούμε τη διανο-
μή σαν πρόβλημα άμυνας:

Αγώνας ομάδων. 
Όλοι δεύτερη
Μοίρασε ο Νότος

Η Αγορά:

Αντάμ: ^J

Στην έξοδο της Δύσης του 
^J, ο εκτελεστής παίζει μικρό 
από τον μορ.

Πώς θα προσπαθήσετε να 
κάνετε τέσσερις λεβέ;

Ποιο είναι το πλάνο άμυ-
νας που θα χρησιμοποιήσετε;  
Σκεπάστε τη παρακάτω λύση 
και αποφασίστε.

ΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Η Rixi  πήρε την πρώτη λεβέ 
με την ^Q και ξέρει τώρα ότι 
ένα δεύτερο καρό είναι δι-
πλοτσάκα. Δεδομένου όμως 
του ανοίγματος του Νότου και 
του μορ είδε πολύ λίγες ελ-
πίδες στη γραμμή αυτή άμυ-
νας. Υπολόγισε ότι η καλύτε-
ρη ελπίδα για να πέσει το συμ-
βόλαιο ήταν να πάρει ο άξο-
νάς της μία πίκα, ένα καρό και 
δύο σπαθιά. Αλλά, για την πε-
ρίπτωση που ο Νότος έχει δυ-
νατό συνδυασμό στα σπα-
θιά γύρισε το &3 και όχι τον 
«φυσιολογικό» &J! Άλλω-
στε ο συμπαίκτης της, δεδομέ-
νου ότι δεν έχει άλλο καρό και 
του μορ που βλέπει αποκλείε-
ται να συνεχίσει την άμυνα σε 
άλλο χρώμα από σπαθί. 

Αυτή αποδείχθηκε η μόνη 
αποτελεσματική γραμμή άμυ-

νας. Η Δύση πήρε τον &Κ του 
Νότου με τον &Α και γύρισε 
μικρό σπαθί. Ο &J τίναξε την 
&Q και όταν παίχθηκαν οι πί-
κες, η άμυνα πήρε τον #Α και 
ένα ακόμη σπαθί. 

Όλη η διανομή:

Iστορικές άμυνες

#  KQ2
$ J54
^ K763
& 862
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#  763
$ 6
^ AQ98542
& J3

Δ B  A N
   4$
όλοι πάσο

#  KQ2
$ J54
^ K763
& 862

#  J10
$ AKQ10872
^ 10
& KQ9

#  A9854
$ 93
^ J
& A10754

#  763
$ 6
^ AQ98542
& J3
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Λ.Ζ. 

Καλλιτεχνικό
              μπριτζ

Η παρακάτω σύνθεση
είναι του Vincent Labbe 

και πρωτοπαρουσιάστηκε 
το 2013

Συμβόλαιο 6ΧΑ
Η Δύση κάνει αντάμ την 

&Q που είναι και η καλύτε-
ρη για την άμυνα στη διανομή 
αυτή. Μπορείτε σαν Νότος να 
πραγματοποιήσετε το συμβό-
λαιο 6ΧΑ;

ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

Στην παρακάτω διανομή 
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 
Για να καταφέρει να κάνει 

9 λεβέ ο Νότος πρέπει απα-
ραίτητα να αποφύγει να πά-
ρει χέρι η Ανατολή και επί-
σης να υποχρεώσει τη Δύση 
να παίξει σπαθί, ώστε να κάνει 
τα σπαθιά του. Με βάση αυτό 
το πλάνο πρέπει να πάρει την 
πρώτη λεβέ με τον Ρήγα του 
μορ και να βάλει από το χέρι 
του τη Ντάμα! Ακολούθως 
παίζει κούπα. Εάν η Aνατο-
λή βάλει μικρή κούπα αφή-
νει έξω για να πιάσει χέρι η 
Δύση. Αυτή παίζει τώρα πάλι 
κούπα ή πίκα. Όμως ο εκτελε-
στής καθαρίζει τις κούπες και 

δίνει χέρι στη Δύση με την τρί-
τη πίκα,  υποχρεώνοντας την 
πλέον να παίξει σπαθί. 

Εάν η Ανατολή φορτσάρει 
στην δεύτερη λεβέ με την Ντά-
μα κούπα ο Νότος θα πάρει 
με τον Ρήγα και θα καθαρίσει 
πάλι τις κούπες. Η Δύση πιά-
νει υποχρεωτικά χέρι με την 
τρίτη κούπα και παίζει πίκα. 
Ο εκτελεστής κερδίζει τη 2η 
πίκα και παίζει και τρίτη, κλεί-
νοντας οριστικά  την Δύση στα 
σπαθιά.   

Με τον τρόπο αυτό ο εκτε-
λεστής επιτυγχάνει το συμβό-
λαιό του κάνοντας 4 λεβέ στα 
σπαθιά, 3 λεβέ στις κούπες και 
μόνο 2 λεβέ στις πίκες! 

Σωστές απαντήσεις στο πρό-
βλημα αυτό έστειλαν οι :

Δημήτρης Δανελλάκης (Ρόδος), 
Ιωσήφ Δριδάκης (Ρέθυμνο), Λεωνί-
δας Ζήτης (Βόλος), Δημήτρης  Κα-
μενόπουλος (ΑΟΜ), Ηλίας  Καρα-
κατσάνης (Ρόδος),  Νίκος Κούκος 
(Ηράκλειο), Μιχάλης Κράιας (Σέρ-
ρες), Γιώργος Μαστοράκης (ΑΣΝΒ), 
Κ. Μπαρμπαρούσης (ΑΟΜ), Nίκος 
Τσιλογιάννογλου (ΟΑΜΘ), Πανα-
γιώτης Ψαρούλης (AΣAE).

#  K654
$ AKQ8
^ AQ
& K43

#  1032
$ 10
^ J432
& AJ1072

#  AQ987
$ J765
^ K65
& Q

#  J
$ 9432
^ 10987
& 9865
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#  K76
$ 432
^ 8765432
& -

#  AQ4
$ AK65
^ 109
& AQ109

#  J109
$ J109
^ -
& 8765432

#  8532
$ Q87
^ AKQJ
& KJ

Β
Δ    Α

Ν
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#  J

#  AK75
$ KQ5
^ Q7
& Q642

#  832
$ J10986
^ A53
& 97

Β
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Ν

Κρατήστε τις επικοινωνίες

AΓOPA:

Δ B A N
     πάσο

  πάσο

όλοι 
πάσο 

  1XA
  

   πάσο       2$

Η Δύση κάνει αντάμ τον ^J.
Ο εκτελεστής βάζει την ^Q από 
τον μορ, η Ανατολή τον ^Κ 
και τον ^Α από το χέρι του και 
παίζει ακόμη έναν γύρο καρό. 
Το κερδίζει η Δύση η οποία 
γυρίζει το $7 για τον $Κ του 
μορ και το $2 της Ανατολής. 
Τώρα ο εκτελεστής παίζει από 
τον μορ τον #Α, #Κ και το #7, 
αλλά η Δύση δεν ακολουθεί 
ώστε να γίνει το #5 καλό. Η 
Ανατολή παίζει $Α και το $2 και 
δυστυχώς ο εκτελεστής θα κάνει 
μόνο 7 λεβέ. Μήπως μπορείτε να 
κάνετε κάτι καλύτερο;

του Δημοσθένη Tάσσιου

Oι λύσεις στη σελίδα 37

Στη συνέχεια των άρθρων για 
τα false cards του εκτελεστή, θα 
δούμε κάποιες απλές αλλά και 
κάποιες σύνθετες περιπτώσεις, 
κατά τις οποίες ο εκτελεστής προ-
σπαθεί να αποκρύψει την αδυνα-
μία του σε ένα χρώμα. Ο εκτελε-
στής που το παίξιμό του δεν εί-
ναι διαφανές και έχει την ικανότη-
τα να εμφανίζεται με φύλλα που 
δεν περίμενε η άμυνα, γενικά θα 
είναι πιο επιτυχημένος από αυ-
τόν που το παίξιμό του είναι στα-
θερό,   τεχνικά σωστό και θεωρη-
τικά σύμφωνο με τις πιθανότητες, 
αλλά προβλέψιμο. Μερικά false 
cards αυτού του είδους δουλεύ-
ουν μόνο εναντίον καλών αμυ-
ντικών, ενώ τα περισσότερα δου-
λεύουν καλύτερα εναντίον μετρί-
ων αντιπάλων, οι οποίοι δεν βλέ-
πουν το κενό στην εικόνα που 
προσπαθεί να δημιουργήσει ο 
εκτελεστής, ενώ σημασία έχει και 
η ψυχολογία. Εν γένει οι αμυνό-
μενοι έχουν την τάση να κάνουν 
το αντίθετο από αυτό που φαίνε-
ται να προσπαθεί να κάνει ο εκτε-
λεστής και ένας κλασικός ελιγμός 
του εκτελεστή είναι να προσποι-
ηθεί ότι θέλει να κόψει ένα χρώ-
μα στον μορ, ώστε να ανοίξουν το 
χρώμα των ατού οι αντίπαλοι. Τα 
παραδείγματα που θα δούμε στο 
παρόν άρθρο θα είναι στα χωρίς 
ατού, που είναι και η συνηθισμέ-
νη περίπτωση.

Στα τρία χωρίς ατού η Δύση 
βγαίνει μικρή κούπα και η Ανα-
τολή βάζει τη ντάμα. Ο σταθερός 
εκτελεστής που παίζει σύμφω-
να με τις θεωρητικές πιθανότη-
τες, υποθέτοντας ότι οι αμυνόμε-
νοι θα παίξουν τέλεια, θα αφήσει 
έξω, θα πάρει τη δεύτερη λεβέ με 
τον άσσο και θα παίξει καρό, ελ-
πίζοντας ο αμυνόμενος που έχει 
τον άσσο καρό να μην έχει τρί-
τη κούπα. Αυτό το σχέδιο έχει 
πολύ μικρές ελπίδες επιτυχίας και 
ένας καλός εκτελεστής θα παίξει 
για λάθος της άμυνας: θα πάρει 
στον πρώτο γύρο κούπα τη ντά-
μα με τον άσο και θα δώσει τον 
Άσο καρό. Η Δύση από το παίξι-
μο της ντάμας ξέρει ότι ο βαλές 
κούπα είναι στον Νότο αλλά δεν 
ξέρει ότι πλέον είναι ξερός και η 
άμυνα χρειάζεται ένα καλό σύ-
στημα σινιάλων προκειμένου να 
το διαπιστώσει. Έτσι, αν η Δύση 
έχει και τα δύο κρίσιμα φύλλα, 
τον άσο καρό και τον ρήγα κού-
πα, αν δεν τη βοηθήσει η Ανα-
τολή με κάποια εκδοχή του σι-
νιάλου Σμιθ ή συμφωνημένο μέ-
τρημα στα καρά που να αναφέρε-
ται στις κούπες ή κατάλληλο ντι-
σκάρτο (η Δύση πρέπει να ανα-
βάλει όσο γίνεται να πάρει τον 
άσο καρό, αν τον έχει), είναι πι-
θανό να προσπαθήσει να δώσει 
χέρι στην Ανατολή, υποθέτοντας 
ότι έχει κάποιον μαύρο άσο. Αυτή 
η περίπτωση είναι αρκετά συχνή 
στην πράξη, με διάφορες παραλ-
λαγές, για παράδειγμα τρία λιμά 
στον μορ, KJ ξερά στο χέρι, αντάμ 
μικρή κούπα και η Ανατολή βά-
ζει τη ντάμα. 

Σε κάποιες περιπτώσεις ο εκτε-
λεστής μπλοφάρει, ανοίγοντας 
ένα χρώμα στο οποίο είναι αδύ-
νατος, με σκοπό να μην το ανοί-
ξουν οι αντίπαλοι, θεωρώντας ότι 
έχει δύναμη εκεί, και ταυτόχρονα 
να ανοίξουν ένα άλλο χρώμα, το 
οποίο δε θέλει να ανοίξει ο ίδιος 

για κάποιο λόγο. Ο προσεκτικός 
αναγνώστης θα παρατηρήσει ότι 
σε όλες τις σχετικές περιπτώσεις ο 
εκτελεστής έχει οκτώ λεβέ και του 
λείπει μία. 

Στο διάγραμμα ο Νότος παί-
ζει τρία χωρίς ατού και η Δύση 
βγαίνει μικρή κούπα. Ο εκτελε-
στής μετράει οκτώ σίγουρες λεβέ 
και ο μόνος τρόπος να κάνει την 
ένατη είναι από πίκα, ελπίζοντας 
ο άσος και ο ρήγας πίκα να είναι 
στο ίδιο χέρι. Υπάρχει ένα πρό-
βλημα όμως με αυτό το πλάνο 
: ακόμα και αν είναι ευνοϊκά το-
ποθετημένα τα ονέρ στις πίκες, οι 
αμυνόμενοι πιθανότατα θα ανοί-
ξουν τα καρά προτού μετραρι-
στεί η λεβέ στις πίκες. Έτσι ένας 
καλός εκτελεστής θα δοκιμά-
σει να αποπροσανατολίσει την 
άμυνα, παίρνοντας την αντάμ με 
τον άσο κούπα και παίζοντας μι-
κρό καρό προς το δέκα του χε-
ριού του. Τότε τρία τινά μπορεί 
να συμβούν : πρώτον να ακολου-
θήσει με ονέρ η Ανατολή, (ο Νό-
τος θα αφήσει έξω), δεύτερον να 
πάρει τη λεβέ η Δύση και τρίτον 
(ομολογουμένως μικρή πιθανό-
τητα αλλά όχι αμελητέα) να αφή-
σει έξω η Δύση με Kxx(x) ή ακό-

false cards του εκτελεστή (4)

Του Γιώργου Κλείτσα

μα και με Qxx(x). Στην τρίτη πε-
ρίπτωση το συμβόλαιο έχει ήδη 
βγει ενώ στις δύο πρώτες το πιθα-
νότερο είναι η άμυνα να συνεχίσει 
με πίκα, διευκολύνοντας το έργο 
του εκτελεστή. Αυτό το false card 
στην πράξη μπορεί να γίνει και με 
ένα ακόμα πιο αδύνατο χρώμα, 
όπως στο διάγραμμα:

Ο άξονας Βορρά-Νότου έχει 
σαφώς οβερμπιντάρει, όμως μετά 
την αντάμ μικρό σπαθί υπάρχει 
ελπίδα να βγει το συμβόλαιο, αν 
ο Νότος εφαρμόσει τη στρατηγι-
κή του προηγούμενου παραδείγ-
ματος. Συγκεκριμένα, ένας καλός 
εκτελεστής στη θέση του Νότου, 
θα δει αμέσως ότι έχει οκτώ λεβέ 
και η μόνη περίπτωση για την 
ένατη είναι να μετράρει μια κού-
πα: όμως, αν ξεκινήσει με κούπα 
(το ίδιο κι αν τραβήξει πρώτα τις 
οκτώ λεβέ), οι αντίπαλοι βλέπο-
ντας τον μορ, θα παίξουν έγκαι-
ρα πίκα και θα μπει μέσα. Το κα-
λύτερο λοιπόν είναι να ενθαρρύ-
νει τους αντιπάλους να παίξουν οι 

ίδιοι κούπα και για να γίνει αυτό, 
πρέπει να τους αποθαρρύνει να 
παίξουν πίκα παίζοντας ο ίδιος 
πίκα. Ο Νότος πρέπει να κερδίσει 
την πρώτη λεβέ με τον βαλέ σπα-
θί και να παίξει μικρό πίκα προς 
το δέκα του χεριού του. Τα τέσσε-
ρα χέρια μπορεί να είναι:

Όταν η Δύση κερδίσει με τη 
ντάμα πίκα, το πιθανότερο είναι 
ότι δε θα γυρίσει πίκα αλλά, βλέ-
ποντας τον μορ, μάλλον θα παίξει 
κούπα. Μόλις ο εκτελεστής κερ-
δίσει μια λεβέ από κούπα, θα έχει 
βγάλει το συμβόλαιο. Βέβαια, οι 
πίκες των αντιπάλων μπορεί να 
είναι κατανεμημένες με έναν τρό-
πο που θα τους επιτρέψει να κα-
ταλάβουν το τέχνασμα του εκτε-
λεστή και μάλιστα να τον βάλουν 
δύο μέσα αλλά αυτός δεν είναι 
επαρκής λόγος να μην το τολμή-
σει, δεδομένου ότι στην πράξη 
οι πιθανότητες επιτυχίας είναι με-
γάλες. Γενικά στις παρόμοιες πε-
ριπτώσεις είναι καλύτερο να έχει 

λιμά φύλλα ο μορ στο αδύνα-
το χρώμα του εκτελεστή (το ιδα-
νικό θα ήταν ίσως xxx στον μορ 
για J10x στο χέρι, ώστε να παι-
χτεί λιμό προς τον βαλέ). Αν ο 
μορ έχει J10x για 9xx στο χέρι, ο 
εκτελεστής θα πρέπει να ξεκινήσει 
με το δέκα από τον μορ (με κίν-
δυνο να καλύψει η Ανατολή π.χ. 
με KQx(x) και να αποκαλυφθεί η 
αδυναμία στο χρώμα), γιατί αλ-
λιώς (αν δηλαδή παίξει μικρό από 
τον μορ), οι αμυντικοί θα αναρω-
τηθούν γιατί έκανε αυτό το αφύ-
σικο παίξιμο. Όμως σε κάθε περί-
πτωση θα πρέπει κανείς να εκμε-
ταλλεύεται τα φύλλα όπως μοι-
ράστηκαν. Τέλος ας σημειωθεί 
ότι πρακτικά οποιοσδήποτε συν-
δυασμός φύλλων μπορεί να χρη-
σιμεύσει προκειμένου να κάνου-
με μια γρήγορη λεβέ σε απροστά-
τευτο χρώμα. Μερικούς από αυ-
τούς που στέφθηκαν με επιτυχία 
σε πραγματικές διανομές, παρα-
θέτουμε στο παρακάτω πινακάκι:

Με τον τελευταίο συνδυασμό 

λέγεται ότι ένας εκτελεστής έκανε 
δύο λεβέ στα χωρίς ατού παίζο-
ντας προς τον βαλέ και μετά προς 
τη ντάμα (οι αντίπαλοι κάθε φορά 
άφησαν έξω) και μάλιστα σχολία-
σε ότι ήταν κρίμα που δεν είχε και 
το δέκα ώστε να κάνει τρεις λεβέ.

Αποθαρρύνοντας τους αντιπάλους να παίξουν ένα χρώμα

#  432
$ 93
^ QJ1032
& KQ3

#  AK95
$ AJ
^ K984
& A82
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#  J32
$ AK10
^ 432
& A1097

#  Q54
$ Q82
^ A105
& KQJ2
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#  J32
$ 102
^ K1043
& KJ97

#  1094
$ QJ3
^ AQJ2
& AQ8
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#  J32
$ 102
^ K1043
& KJ97

#  1094
$ QJ3
^ AQJ2
& AQ8

#  AQ8
$ K65
^ 975
& 10632

#  K765
$ A9873
^ 86
& 54
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72  64 852 3 63

J83 Q2 K Q5 QJ

Aντάμ
^ J
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Οι περισσότεροι από μας κά-
ποια στιγμή σίγουρα έχουμε δο-
κιμάσει να μπλοφάρουμε. Να κά-
νουμε μια παραπλανητική αγορά, 
αντάμ ή γύρισμα. Κάποιες φορές, 
δυστυχώς, βλέπουμε έντρομοι να 
μας γυρίζει… μπούμερανγκ. Η 
αγορά μας καταλήγει σε κάποιο 
τετραψήφιο penalty, η αντάμ ή 
το γύρισμά μας ήταν το μόνο που 
έβγαζε το συμβόλαιο των αντιπά-
λων. Συνήθως μας πιάνει ενοχή, 
κοκκινίζουμε, ψάχνουμε δικαιο-
λογίες, ο σύντροφος εξαγριώνε-
ται, και φυσικά σπεύδει σε κάθε 
πηγαδάκι παικτών στο τέλος της 
βραδιάς να διηγηθεί την… εξυ-
πνάδα που κάναμε.

Η αλήθεια είναι απλή. Δεν 
υπάρχει κανένας παίκτης στον 
κόσμο που να μπλοφάρει πάντα 
επιτυχημένα. Όλοι κάνουν λάθη. 
Ακόμη και οι superstars. Εντός 
λογικών πλαισίων, είναι χρήσιμο 
για όλους τους παίκτες να πειρα-
ματίζονται, να ρισκάρουν, να εξα-
πατούν (εντός κανονισμού, φυσι-
κά). Όλα είναι μέρος του παιχνι-
διού. Ως επιβεβαίωση όσων λέω, 
ορίστε δύο διασκεδαστικές διανο-
μές στις οποίες μεγάλοι παίκτες… 
την πάτησαν. Και οι δύο διανομές 
υπάρχουν μέσα στο θαυμάσιο βι-
βλίο «The Big Game» του Robert 
Sheehan.

Στην πρώτη διανομή, Βορ-
ράς ήταν ο Howard Cohen, πρώην 
ιδιοκτήτης του bridge club “The 
Great Rose” (TGR) στο Λονδίνο. 
Δύση ήταν ο Lionel Wright, διε-
θνής παίκτης της Νέας Ζηλανδί-
ας. Όλοι στην πρώτη και η αγορά 
πήγε ως εξής:

(1) Αρχίζει μια μεγάλη εκ-
στρατεία παραπλάνησης, παρόλη 
την έλλειψη φιτ και το όχι καλό 
χρώμα διαφυγής.

(2) Κινήσεις απελπισίας απέ-
ναντι σε συμπαίκτη γνωστό για 
τις «παρατυπίες» του.

(3) Αγαπημένο κολπάκι του 
Zia, για να τρώει την κόντρα αρ-
γότερα. Εδώ πέτυχε.

(4) Μ’ αυτά και μ’ αυτά, οι ΑΔ 
έχουν μπερδευτεί και χάνουν τον 
δρόμο τους.

(5) Κι εδώ είναι που ο Cohen 
ξεπερνά αυτή την λεπτή διαχωρι-
στική γραμμή μεταξύ της διάνοιας 
και της τρέλας. Όλα τα προηγού-
μενα καμώματά του έπεισαν τους 
ΑΔ να παίξουν μια τραβηχτή μανς 
σε partscore, αλλά όχι! Ο Howard 
θέλει κι άλλα. Το πάσο είναι για 
τους δειλούς!

Ο Lionel Wright βγήκε μικρό 
σπαθί. Η Ανατολή έβαλε τον Βαλέ 
(!!!) δίνοντας στη Δύση την εντύ-
πωση ότι το 10 το έχει ο εκτελε-
στής. Ο Νότος έπαιξε κούπα που 
κέρδισε o Wright με τον Ρήγα. 
Παρόλο το παίξιμο της Ανατολής 
στην πρώτη λεβέ, ο Wright βρή-
κε την καλύτερη δυνατή συνέχεια 
και έβαλε κάτω την Ντάμα σπαθί. 
Ο εκτελεστής κέρδισε και έπαι-

ξε πάλι κούπα. Η Ανατολή πήρε 
τον Άσσο της και έβαλε κάτω το 
9 σπαθί στο οποίο ο εκτελεστής 
έβαλε μικρό.

Όταν ο Wright είδε ότι το 9 
σπαθί κερδίζει την λεβέ, συνειδη-
τοποίησε ότι η Ανατολή έχει και 
το 10. Οπότε στους 2 γύρους σπα-
θιά που τράβηξε η Ανατολή μα-
ζεύοντας τα ατού, ο Wright έδιω-
ξε 2 καρά και έπειτα η άμυνα τρά-
βηξε όλες τις πίκες και τον Άσσο 
καρό για το 8 μέσα και το -2000.

Το αποκορύφωμα φυσικά 
ήρθε μετά την διανομή όπου ο 
Cohen, αφού πρώτα μουρμούρισε 
στον συμπαίκτη ότι «άνοιξε την 
αγορά με αυτά τα σκουπίδια», του 
έκανε και την παρατήρηση ότι θα 
μπορούσε να είχε πάρει μια μπάζα 
παραπάνω τσακίζοντας ένα καρό 
στον μορ!!!

Ένας από τους πιο καλούς κρι-
τές για το πότε να κάνει μπλόφα 
και πότε όχι είναι ο Zia Mahmood. 
Στη συγκεκριμένη διανομή όμως 
πιάστηκε κορόιδο. Ο Zia ήταν 
Δύση, Βορράς ήταν ο (γνωστός 
από την προηγούμενη διανομή) 
Howard Cohen, Ανατολή ήταν ο 
Arthur Goddard και Νότος ήταν 
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Καταστροφικές 
Μπλόφες

του Δημήτρη Δανελλάκη
OAM Pόδου

Νότος Δύση Βορράς Ανατολή
1^ 1# 1XA (1) κοντρ
2& (2) 2# 3^  (3) κοντρ
πάσο πάσο 3$ 3#
πάσο πάσο (4) 4&  (5) κοντρ
Όλοι πάσο

ο Σουηδός Frederick Wrang. Ας 
δούμε την αγορά:

(1) Το 3♠ ήταν splinter δεί-
χνοντας φιτ κούπα και (υποτίθε-
ται) σόλο πίκα. Αυτά που κάνει ο 
Zia, αυτά του κάνουν και οι άλλοι 
όταν βρίσκεται στο τραπέζι τους.

(2) Το 4♣ ήταν cuebid, δεί-
χνοντας κοντρόλ 1ου ή 2ου γύρου 
σπαθί. Κι άλλη μόλυνση από τον 

ιό του Zia.
(3) Το κοντρ του Zia υποτίθε-

ται ότι έδειχνε καλά σπαθιά. Αυτή 
η μπλόφα του φαινόταν ασφαλής, 
εφόσον ήξερε ότι σε ένα πιθανό 
σλεμ θα είχε αυτός την αντάμ.

Τελικά οι ΒΝ ρώτησαν Άσ-
σους και έφτασαν στις 6♥ χωρίς 
να έχει καταλάβει κανείς τι γίνε-
ται στο τραπέζι! Όπως βλέπουμε, 
βέβαια, η Ανατολή είχε αγοράσει 
ΑΨΟΓΑ.

Και τώρα τι αντάμ έπρεπε να 
κάνει ο Zia; Βλέποντας ότι τα 
καρά δεν σπάνε, έπρεπε να κάνει 
μια παθητική αντάμ. Για να έχει 
η μπλόφα του (η κόντρα στα 4♣) 
νόημα στο παιχνίδι δεν έπρεπε να 

βγει ούτε σπαθί. Το σόλο ατού 
του φαινόταν κάπως παρακινδυ-
νευμένο. Έτσι, ο Zia αποφάσισε 
να βγει στο φαινομενικά ασφαλέ-
στερο χρώμα, πίκα. Μάλιστα για 
την περίπτωση που το (υποτιθέμε-
νο) σόλο του Βορρά ήταν η Ντά-
μα έβαλε κάτω τον Ρήγα. Αντάμ 
αντάξια της κλάσης του! Αυτό 
επέτρεψε στον εκτελεστή να πά-
ρει 2 λεβέ από πίκα και μια τσάκα 
πίκα μαζί με 6 από κούπα 2 καρά 
και 1 σπαθί. Οποιαδήποτε αντάμ 
εκτός από πίκα, έριχνε το συμβό-
λαιο.

Και οι θεοί, λοιπόν, κάνουν 
μπλόφες. Και συχνά-πυκνά τις 
πληρώνουν. Σας έπεισα;

Νότος Δύση Βορράς Ανατολή
1♥ πάσο 2^ πάσο
2♥ πάσο 3♠ (1) πάσο
4♣ (2) κοντρ (3) 4ΧΑ πάσο
5^ πάσο 6♥ Όλοι  
   πάσο

Για τη στήλη 
«Εξασκηθείτε στην εκτέλεση» 

(τεύχος 113)

Πιστεύω ότι η προτεινόμενη λύση στο Πρό-
βλημα 2 του τεύχους 113 ΔΕΝ εξασφαλίζει 
το συμβόλαιο 100%. Ναι μεν, στο διάγραμ-
μα που δίνεται στις λύσεις, ο ένας αμυνόμε-
νος κρατά ΑΚ σπαθί ξερά, οπότε πράγματι 
η προτεινόμενη εκτέλεση βγάζει πάντα το 
συμβόλαιο, αν όμως η άμυνα έχει την δυνα-
τότητα να κάνει duck ένα γύρο σπαθί, οι επι-
κοινωνίες του χεριού καταστρέφονται και το 
συμβόλαιο δεν βγαίνει!
Ορίστε μια ενδεικτική κατανομή των 4 χε-
ριών, η οποία δείχνει αυτό που εννοώ:

Συμβόλαιο, λοιπόν, 3ΧΑ και αντάμ το 5 κού-

πα. Όπως λέει η εκφώνηση του προβλήματος 
πρέπει να βρούμε τρόπο να «πετύχουμε με 
ασφάλεια τις 9 λεβέ». Κερδίζουμε τον Ρήγα 
στο μορ, παίζουμε (σύμφωνα με την προτει-
νόμενη λύση) σπαθί και η άμυνα κάνει duck! 
Πως συνεχίζουμε;
1) Αν συνεχίσουμε με 2ο γύρο σπαθί, η άμυ-
να κερδίζει και παίζει πίκα. Καρό εμείς, duck 
η άμυνα. Εισπράττουμε τον Άσσο κούπα. 
Τώρα για να μετράρουμε τα σπαθιά μας πρέ-
πει να ανοίξουμε τις πίκες. 1 μέσα.
2) Αν μετά το duck σπαθί, παίξουμε καρό η 
άμυνα κάνει duck. Τώρα;
2α) Συνεχίζουμε καρό; Η άμυνα κερδίζει και 
μας κολλάει στο τραπέζι με πίκα. Δεν κάνου-
με 2η κούπα ποτέ. 1 μέσα.
2β) Εισπράττουμε μια κούπα και παίζουμε 
καρό; Η άμυνα κερδίζει και παίζει πίκα. Δεν 
προλαβαίνουμε να μετράρουμε τα σπαθιά 
πριν ανοίξουν οι πίκες. 1 μέσα.
2γ) Εισπράττουμε μια κούπα και παίζουμε 
σπαθί; Ούτε τα σπαθιά ούτε τα καρά είναι 
ακόμα μετρ, οπότε η άμυνα κερδίζει και κα-
θαρίζει τις κούπες. 1 μέσα.
Αν δεν έχει κάποιο λάθος η ανάλυσή μου, 
λοιπόν, θεωρώ ότι στο Πρόβλημα 2 του τεύ-
χους 113 δεν υπάρχει 100% σίγουρη εκτέλε-
ση.
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Δημήτρης Δανελλάκης, ΟΑΜ Ρόδου
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Πρόβλημα 1ο  ****
BN στη δεύτερη. Ομάδες. Μοίρασε ο Νότος  
 

Αντάμ: $K

Η Δύση κάνει έξοδο τον $Κ, κερδίζει ο εκτε-
λεστής με τον $Α και παίζει πίκα προς το #10 
του μορ, ενώ ο συμπαίκτης σας ακολουθεί με 
κούπα. Τι πλάνο κάνετε για την άμυνα; (αν αφή-
σετε έξω, ακολουθεί ο #J).

Τι παίζετε στη συνέχεια;

Πρόβλημα 2ο  ***
Όλοι στην πρώτη. Ζεύγη. Μοίρασε ο Νότος  

Αντάμ: ^2

Η Δύση έκανε έξοδο το ^2, που κέρδισε η 
Ανατολή με τον ^Α.

Ποιο φύλλο πρέπει να γυρίσει στη δεύτερη 
λεβέ η Ανατολή;
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Δ B A N
1#

4$ 4# 5$ 5#
πάσο 6# όλοι 

πάσο

Δ B A N
1XA

πάσο 2& πάσο 2$
πάσο 4$ όλοι 

πάσο

Oι λύσεις στη σελίδα 37

Την Τετάρτη 24/7/13 η διανομή 
Νο 1 ήταν η εξής:

Μοίρασε ο Βορράς. Όλοι στην 
Πρώτη.

Η Αγορά ήταν σύντομη.  1♣ ─ 
1♠ ─ 1ΧΑ ─ 3ΧΑ. Εκτελεί ο Βορ-
ράς.

Να προσέξουμε ότι το κοντρά-
το παίζεται από τη σωστή πλευρά, 
όπου η ^Q είναι προφυλαγμένη. Αν 
ήταν εκτελεστής ο Νότος, η έξοδος 
καρό βάζει τη ^Q στη μέση και το 
συμβόλαιο κινδυνεύει. 

Η Ανατολή βγήκε ανώδυνα, το 
♥4. Πώς πρέπει να παίξει ο εκτελε-
στής, για να σιγουρέψει το συμβό-

λαιο; 
Ο Νότος πρέπει να σκεφθεί 

καλά, προτού βάλει φύλλο στην 
πρώτη λεβέ.

Έχει σίγουρες 2 μπάζες στα σπα-
θιά, μια στα καρό, 3 στις κούπες και 
μια στις πίκες, σύνολο 7. Χρειάζεται 
άλλες δυο. Η αντάμ προμηνύει ότι 
μάλλον οι κούπες δεν είναι 3-3, άρα 
δεν υπάρχει 4η λεβέ εκεί. Στα σπα-
θιά, αν είναι μοιρασμένα 3-3, μπο-
ρεί να βγει μια 4η λεβέ, αφού όμως 
δώσει το χέρι στους αντιπάλους. 
Στα καρό δεν υπάρχει καλό μέλλον, 
εκτός αν ο ^Κ είναι στη Δύση, εί-
ναι όμως το επικίνδυνο χρώμα, όπου 
οι αντίπαλοι έχουν 8 φύλλα. Πρέ-
πει επομένως να αναπτύξει τις πί-
κες, όπου έχει 7 φύλλα και λείπουν 
2 ονέρ, ο K και ο J, ενώ έχει και το 
πολύτιμο 9. Δεν πρέπει να δώσει το 
χέρι εύκολα στη Δύση, τον επικίνδυ-
νο για τα καρό αντίπαλο.

Πιάνει λοιπόν αμέσως στον μορ 
με τον ♥Κ και παίζει το ♠3, κάνο-
ντας εμπάσα του ♠10. Η Ανατολή 
παίρνει τον ♠J και ξαναπαίζει κού-

πα. Ο εκτελεστής κερδίζει με τον 
♥Α, εισπράττει τον ♠Α, κατεβαίνει 
στον μορ  με τον ♣Κ και παίζει τη 
♠Q. Επί τέλους πιάνει η Δύση με τον 
♠Κ, γυρίζει καρό, ο εκτελεστής δο-
κιμάζει τη ^Q, που καλύπτεται από 
τον ^Κ και τον ^Α. Εισπράττει 2 
πίκες και βγάζει το κοντράτο του με 
3 ♠ + 2 ♣ + 1^ + 3 ♥ = 9 λεβέ. 

Θρίαμβος του σωστού παιξίμα-
τος;  Όχι δυστυχώς, πήρε το χειρό-
τερο σκορ, γιατί ήταν αγώνας Ζευ-
γών.  Αν όμως ήταν ανάποδα τα 
ονέρ πίκα, θα είχε δικαιωθεί. 

Στα περισσότερα τραπέζια, μετά 
την ίδια αντάμ, ο εκτελεστής ανέ-
μελα τράβηξε τον ♠Α και έτρεξε το 
♠10 με επιτυχία. Έκανε έτσι 4 λεβέ 
από πίκα, σύνολο 10 λεβέ, μία άνω. 
Σε δύο τραπέζια μάλιστα, η Ανατολή 
είχε την τολμηρή έμπνευση να βγει 
τον ^J. Τώρα ο Εκτελεστής κέρδισε 
την ^Q και δεν είχε άλλη επιλογή, 
παρά να παίξει τον ♠Α και να τρέξει 
επιτυχώς το ♠10, μετά βέβαια από 
αρκετό δισταγμό, εκτός αν η Ανατο-
λή σκέπασε το ♠10 με τον ♠J (ονέρ 
συρ ονέρ !!!). Αυτός έκανε 11 λεβέ 
και πήρε το απόλυτο τοπ.

του Νίκου Ασμενιάδη

Το έτος 1968, η Παγκόσμια 
Ομοσπονδία Μπριτζ έδωσε το 
πρώτο βραβείο της στον Geza 
Ottlick  για τη σπουδαία μελέ-
τη του πάνω σε σύνθετα θέ-
ματα εκτελέσεως, που περιεί-
χαν οι είκοσι περίπου διανο-
μές, συγκεντρωμένες στο δη-
μοσίευμα Τhe Ouest (Η Ανα-
ζήτηση).

Το γαλλικό περιοδι-
κό Le Bridgeur (τεύχη 201 
της 15/10/1968 και 2012 της 
15/12/1968) γνώρισε στο κοι-
νό του το αντίστοιχο δημοσί-
ευμα των ΗΠΑ, που είχε πρώ-
τα λάβει χώρα στο περιοδικό 
The Bridge World.

Έντεκα χρόνια αργότερα, 
το 1979, ο σκωτζέζος Hugh 
Kelsey, συνεργάστηκε με τον 
Ottlick. Μαζί συνέθεσαν μια 
πλούσια συλλογή εξαιρετι-
κών διανομών, που περιέχο-
νται στο κλασσικό πλέον σύγ-
γραμμά τους, με τον τίτλο 
Adventures in card play.

Διάλεξα την παρακάτω  δι-
ανομή, ως «απλό» παράδειγ-
μα από το κεφάλαιο Entry 
Squeezes, που συγγενεύ-
ει σε ιδέες των Non material 
squeezes, καθώς αμφότερα 
ονομάζονται “άυλα”: οδη-
γούν δηλαδή στην επιτυχία 
την εκτέλεση χωρίς να χαρί-
ζουν καμιά λεβέ!

Μετά το άνοιγμα 1& από 
τον Βορρά, ο επιθετικός και 
ασυγκράτητος Νότος είναι 
εκτελεστής στο τελικό συμβό-
λαιο 6^, δεχόμενος για έξοδο 
από τη Δύση το #9.

Το συμβόλαιο με κλειστά 
τα φύλλα έχει μια πιθανότητα 
επιτυχίας της τάξεως του 15% 
και φαντάζει δύσκολο, ακόμη 
και σε πεπειραμένο αναλυτή, 
που βλέπει και τα 52 φύλλα.

Η λύση βασίζεται στο ότι ο 
^Κ είναι στην Ανατολή δίφυλ-
λος και ο Βορράς έχει το #3, 
με το πολύτιμο, και μοιραίο 
για την άμυνα, #2 στα φύλλα 
του Νότου!.

Κερδίζει λοιπόν ο εκτελε-
στής την πρώτη λεβέ με τον 
#Κ από τον μορ και έχει την 
πρόνοια να παίξει το #8 από 
το χέρι.

Ακολουθεί η επιτυχημένη 
εμπάς καρό και τέσσερις γύ-
ροι στο χρώμα, διώχνοντας 
σπαθιά από τον μορ, καταλή-
γοντας στην εξής ενδιάμεση 
θέση:

Ο εκτελεστής συνεχίζει με 
ένα ακόμη ατού, διώχνοντας 
το &8 του μορ και η Ανατολή 
έχει πρόβλημα τι να ξεφυλλί-
σει.

Το &7 χαρίζει μια λεβέ και 
το συμβόλαιο, καθώς ο εκτε-
λεστής θα συνεχίσει με μικρό 
κούπα προς τον $Κ (η Δύση 
δεν μπορεί να πάρει τον $Α 
της γιατί θα κάνει καλές 3 κού-
πες στο μορ) και θα συνεχίσει 
με μικρό σπαθί και από τα δύο 
χέρια...

Το λιμό κούπα χαρίζει επί-
σης μια λεβέ και το συμβό-
λαιο, καθώς ο εκτελεστής, 
μετά από το μικρό κούπα προς 
τον $Κ θα συνεχίσει με την 
$Q, που θα σβήσει το κράτη-
μα του $J στο χρώμα.

Έτσι λοιπόν η Ανατολή 
διώχνει υποχρεωτικά το #10, 
που δε χαρίζει λεβέ, αλλά 
προσφέρει άλλο ένα κατέβα-
σμα στον μορ, στον προνοητι-
κό εκτελεστή.

Ο Νότος αφού παίζει προς 
τον $Κ κόβει το $4 με το τε-
λευταίο ατού και επανέρχεται 
στον μορ παίζοντας την #Q 
για τον #Α. Η συνέχεια προ-
φανής: $Q, που σβήνει τον 
$J, ενώ υπάρχει το απαραίτη-
το κατέβασμα, το πολύτιμο #2 
για το #3 του μορ!!!

του Δημήτρη Nαθαναήλ
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Προβλήματα Άμυνας

ΑΠΟ  ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ  ΑΓΩΝΑ ΖΕΥΓΩΝ
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ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΝΑ ΜΕΤΡΑΜΕ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ

QUIZ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ (με 7 φύλλα στον άξονα)

Του Πέτρου Ρούσσου
Όπως είδαμε στο προη-

γούμενο τεύχος του περιοδι-
κού, όταν κοιτάμε μεμονωμέ-
να τα ονέρ/σποτ που χρειαζό-
μαστε, χωρίς να λαμβάνου-
με υπόψη πιθανές κατανομές 
των φύλλων, τότε η πιθανό-
τητα προκύπτει απ’ το σύνολο 
των πιθανών θέσεων των συ-
γκεκριμένων φύλλων. 

Όταν δηλαδή, μας ενδια-
φέρει ένα ονέρ, τότε δύο είναι 
τα πιθανά ενδεχόμενα: αριστε-
ρά και δεξιά. Άρα 50% η κάθε 
περίπτωση. Αντίστοιχα όταν 
ψάχνουμε δύο ονέρ, έχουμε 
4 ενδεχόμενα: ΑΑ, ΑΔ, ΔΑ, 
ΔΔ (Α = αριστερά, Δ = δε-
ξιά). Έτσι, η πιθανότητα να εί-
ναι σπαστά τα ονέρ είναι 2/4 = 
50%, ενώ η πιθανότητα να εί-
ναι μαζί αριστερά (ή μαζί δε-
ξιά) είναι 25%. 

Πώς μετράμε όμως τις αντί-
στοιχες πιθανότητες, όταν 
γνωρίζουμε τη κατανομή των 

φύλλων; Δηλαδή, όταν μας 
λείπουν 6 φύλλα σε ένα χρώ-
μα και ξέρουμε ότι είναι μοι-
ρασμένα 4-2 στους αντιπά-
λους, ποια η πιθανότητα το 
ονέρ που ψάχνουμε να είναι 
στον έναν και ποια στον άλ-
λον; 

Για τον υπολογισμό αυ-
τών των πιθανοτήτων, αρκεί 
μία διαίρεση. Διαιρούμε των 
αριθμό των ελεύθερων θέσε-
ων στο χρώμα, στο συγκεκρι-
μένο χέρι, δια του συνολικού 
αριθμού των φύλλων που 
υπάρχουν στο χρώμα αυτό. 
Δηλαδή, στη κατανομή 4-2, η 
πιθανότητα το ονέρ να βρίσκε-
ται στο 2φυλλο, είναι 2/6, ενώ 
η πιθανότητα να βρίσκεται στο 
4φυλλο, είναι 4/6.

Στη συνέχεια, ισχύουν οι 
ιδιότητες των συνόλων (ένω-
ση U, τομή ) για τον υπολο-
γισμό ολόκληρης της πιθανό-
τητας. 

Στη ντόνα Νο.2 ο Νό-
τος καλείται να βγάλει 6#. Η 
Δύση βγήκε το &6, ο εκτελε-
στής έπιασε τον &Α και έπαι-
ξε πίκα προς το χέρι του. Η 
Δύση πήρε τον Α πίκα, και γύ-
ρισε κούπα. Τι πρέπει να παί-
ξει τώρα ο εκτελεστής; 

Τρία είναι τα πλέον πιθα-
νά πλάνα για την επιτυχία του 
συμβολαίου. Το πρώτο πλά-
νο είναι να κάνει εμπάς κού-
πα βάζοντας τη $Q. Το δεύ-
τερο πλάνο είναι να μην κά-
νει εμπάς κούπα, να βάλει τον 
$Α και αφού πάρει τα ατού να 
κάνει εμπάς της ^Q. Το τρί-
το πλάνο είναι να μην κάνει 
εμπάς, να βάλει τον $Α, να 
τραβήξει τα ατού και να παίξει 
^ΑΚ και καρό να κόψει, ελπί-
ζοντας είτε να είναι 3-3 είτε να 
πέφτει η ^Q, ώστε να κατέβει 
με το &Κ και να κάνει τη 12η 
μπάζα του. 

Ποιο από τα τρία είναι, 
όμως, το σωστό; 

Ας ανατρέξουμε, λοιπόν, 
λίγο πιο πάνω, όπου εξηγή-
σαμε πώς υπολογίζουμε πι-
θανότητες, λαμβάνοντας υπό-
ψη την κατανομή των φύλ-
λων. Αρχικά, η πιθανότητα της 
εμπάς του $Κ είναι 50% ενώ η 
πιθανότητα της εμπάς της ^Q 
λαμβάνοντας υπόψη την πι-
θανότητα να είναι ξερή εκτός 
εμπάς, γιατί θα τραβήξουμε 
πρώτα τον Άσο, είναι 50% + 
1/6*15%*50% = 51,25%. Ας 
δούμε, λοιπόν, πόση είναι η 
πιθανότητα να βρούμε τη 12η 
μπάζα από τα καρά με ένα κό-
ψιμο. 

Η πιθανότητα τα καρά να 
είναι 3-3 είναι 36%.

#  54
$ AQ2
^ AKJ62
& AK4

#  KQJ8762
$ 63
^ 85
& 53

Β
Δ    Α

Ν

1.  AΚxx x x x

N  Ποια η πιθανότητα να κάνεις 3 από 
τις 4 μπάζες;   

Α. 0% | Β. 24%  |  Γ. 36%  | Δ. 52%

2. AKJ9 x x x

N  Ποια η πιθανότητα να πέφτει η Q δί-
φυλλη; 

Α. 12% | Β. 16%  |  Γ. 18%  | Δ. 25%

3. AKJ9 x x x

N  Ποια η πιθανότητα να πέφτει το 10 δί-
φυλλο;   

Α. 8% | Β. 12%  |  Γ. 16%  | Δ. 25%

4. AKJ9 x x x

N  Ποια η πιθανότητα να πέφτει η Q δί-
φυλλη δεξιά;  

Α. 6% | Β.8%  |  Γ. 16%  | Δ. 18%

5. AQJ10 x x x

N  Ποια η πιθανότητα να πέφτει ο Κ ξε-
ρός; 

Α. 0% | Β. 1,2%  |  Γ. 2,5%  | Δ. 5%

6. AQJx x x x

N Ποια η πιθανότητα να κάνεις τουλάχι-
στον 3 μπάζες; 

Α. 36% | Β. 48%  |  Γ. 50%  | Δ. 68%

7. AQ10x x x x

N Ποια η πιθανότητα να κάνεις και τις 4 
μπάζες; 

Α. 0% | Β. 9%  |  Γ. 18%  | Δ. 25%

8. A xxx x x x

N  Ποια η πιθανότητα να κάνεις 2 από 
τις 3 μπάζες;    

Α. 0% | Β. 25%  |  Γ. 36%  | Δ. 48%

9. Axxxx x x 

N  Ποια η πιθανότητα να κάνεις μόνο 2 
μπάζες;   

Α. 16% | Β. 36%  |  Γ. 48%  | Δ. 64%

10. A x x x x  x x

N  Ποια η πιθανότητα να κάνεις τουλάχι-
στον 2 μπάζες;

Α. 36% | Β. 48%  |  Γ. 85%  | Δ. 100%

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΥΙΖ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ

1: Γ,  2: Β, 3. Γ: 4. Β: 5. Γ 6: Δ, 7: Β, 8: Γ, 9: Γ, 10: Γ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: 
1) Η πιθανότητα να είναι το ονέρ 
2φυλλο στα 6 φύλλα είναι = (η 
πιθανότητα κατανομής 4-2) * 
(2/6) 
2) Στη λογική αυτή, αν θέλαμε 
το ονέρ να είναι δίφυλλο μόνο 
στο ένα χέρι η πιθανότητα είναι 
= (η πιθανότητα κατανομής 4-2) 
* (2/6) * (50%)

Η πιθανότητα να πέφτει η 
^Q 2φυλλη οπουδήποτε εί-
ναι τα 2/6 της πιθανότητας να 
είναι κατανεμημένα τα φύλλα 
4-2. Επομένως, 2/6 του 48%. 
Άρα 16%.

Η πιθανότητα να πέφτει η 
^Q ξερή οπουδήποτε είναι το 
1/6 της πιθανότητας να είναι 
κατανεμημένα τα φύλλα 5-1. 
Επομένως, 1/6 του 15%. Άρα 
2,5%.

Η συνολική, λοιπόν πι-
θανότητα είναι το άθροισμα 
των τριών παραπάνω. Δηλα-

δή 54,5%. Μεγαλύτερη από 
τις δυο προηγούμενες. Επο-
μένως, το σωστό πλάνο εκτέ-
λεσης είναι να παίξουμε πάνω 
στα καρά μη κάνοντας καμία 
εμπάς. 

Φυσικά, αν η άμυνα δεν 
γύριζε κούπα και γύριζε σπα-
θί, το σωστό πλάνο του εκτε-
λεστή, θα ήταν να δοκιμάσει 
πρώτα τα καρά (κόβοντας ένα 
στο χέρι του) και αν δεν πέ-
σουν, τότε να κάνει την εμπάς 
κούπα (συνδυασμός πιθανο-
τήτων).

3 - 3 36%

4 - 2 48%

5 - 1 15%

6 - 0 1%

Πιθανότητες κατανομών 
όταν μας λείπουν 6 φύλλα:
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διάγραμμα 2

Το πάνελ του διαγωνι-
σμού αγορών 1-6 απαρ-
τίζεται πάντα από δάσκα-
λους και η βαθμολογία 
βγαίνει με βάση τις δικές 
τους απαντήσεις και σχό-
λια. Στη συνέχεια θα βαθ-
μολογούνται οι αναγνώ-
στες και θα δημοσιεύο-
νται τα ονόματα των πρώ-
των από αυτούς. Καλό θα 
είναι, αλλά όχι απαραίτη-
το,  να στέλνει και κάθε 
αναγνώστης τα σχόλιά 
του ώστε να δημοσιεύο-
νται τα πλέον ενδιαφέρο-
ντα από αυτά.

Αν έχει κάποιος μαθη-
τής ή παίκτης κατηγορί-
ας 1-6 κάποια διανομή η 
οποία τον προβλημάτισε 
στην αγορά θα χαρούμε 
πολύ να μας τη στείλει για 
να τη βάλουμε στο διαγω-
νισμό.

Τον παρόντα διαγωνι-
σμό σχολιάζουν τρεις δά-
σκαλοι, οι Βασίλης Βιρ-
βιδάκης, Κώστας Μπό-
ζεμπεργκ και  Δημήτρης 
Τζοτζολάκης. Τους ευχα-
ριστώ όλους για τη βοή-
θεια.

2$=10, 2^=9, 3&=7, 2ΧΑ=6, 3^=5

2$: Η αγορά αυτή δεν δείχνει 
υποχρεωτικά 6φυλλο και επειδή 
η αγορά 3& γίνεται με ενισχυμένο 
χέρι, ενώ το 2ΧΑ είναι τουλάχιστον 
άκομψο με δύο λιμές πίκες, αγο-
ράζουμε  2$. ΠΡΟΣΟΧΗ όμως, το 
2$ είναι επιτακτική αγορά για ένα 
γύρο, επειδή ο απαντών αγόρασε 
στο επίπεδο 2 νέο χρώμα (2&).

Οι δάσκαλοι:
Βιρβιδάκης Β.:  2$. Χωρίς κράτη-

μα πίκα η Α δεν πρέπει να αγοράσει 
2ΧΑ, παρά την ομαλή κατανομή της. 
Θα μπορούσε να βοηθήσει το χρώ-
μα του συμπαίκτη αγοράζοντας 3&, 
ακόμη και με καλό τρίφυλλο, παρότι 
η απάντηση 2& δεν υπόσχεται πεντά-
φυλλο χρώμα, αλλά θα χρειαζόταν 
λίγους πόντους παραπάνω (15-16). 
Κατά συνέπεια η μόνη αγορά που μέ-
νει είναι 2$, που δεν υποδηλώνει εξά-
φυλλο χρώμα, ούτε καν καλό πεντά-
φυλλο, απλά είναι επιτακτική για ένα 
γύρο, μετά την απάντηση στο επίπεδο 
2 του συμπαίκτη.

Μπόζεμπεργκ Κ.: 2$. Οι μό-
νες ακολουθίες  (μετά από άνοιγμα 1 
σε μαζέρ) στις οποίες η επαναδήλω-
ση του χρώματος μας δείχνει 6φυλ-
λο είναι οι: 1$-1#/2$, η 1 μαζέρ-
1ΧΑ/2μαζέρ, όπως και κάθε επαναδή-
λωση με πήδημα. Στο παράδειγμά μας 
αρκείστε στο 2$, διότι η εναλλακτική 
αγορά 2ΧΑ είναι ελαττωματική λόγω 
αδυναμίας στις πίκες.

Τζοτζολάκης Δ.: 2$. Το 2ΧΑ 
απορρίπτεται γιατί υπόσχεται ομαλή 
κατανομή (που έχω) και κράτημα στα 
αδήλωτα χρώματα (δεν έχω κράτημα 
πίκα).

Οι αναγνώστες:
Μαντζαβίνου Ε.: 2^. Παρόλο 

που δεν είναι 4φυλλο, δείχνω κρά-
τημα, σε περίπτωση που το 2& είναι 
πραγματικό και δεν κρύβει fit, και έτσι 
αν ξαναμιλήσει ο συμπαίκτης δείχνο-
ντας πίκες πάμε για ΧΑ. Η άλλη περί-
πτωση είναι να επαναλάβω τις κούπες.

Βουμβουράκης Κ.: 2^. Δε βλέ-
πω άλλη απάντηση. Καλύπτω τα 
καρά, σε περίπτωση που δεν έχουμε 
φιτ στην κούπα, και πάμε για ΧΑ.

Ζήκας Δ.: 2^. Λίγο ψεύτικο είναι. 
Το 5φυλλο κούπα το γνωρίζει ο πάρ-
τνερ, ας δώσουμε το δεύτερο κράτη-
μα έστω και 3φύλλο. Δεν υποσχόμα-
στε παραπάνω πόντους από 14 έτσι κι 
αλλιώς. Το 3& και το 2$  είναι οι μό-
νες αγορές που πασάρονται.

Τσελεπής Λ.: 2^. Δύσκολη από-
φαση: δε θέλω να αγοράσω 2ΧΑ χω-
ρίς κράτημα πίκα. Αν το 2$ στο σύστη-
μά μας δεν δείχνει 6φυλλη θα το προ-
τιμούσα, αλλά με το 2^, αν και δείχνω 
4φυλλο, ο συμπαίκτης με κράτημα 
πίκα και min θα αγοράσει 2ΧΑ, με πε-
ρισσότερους πόντους 3ΧΑ, αν δεν έχει 
κράτημα θα πεί 4ο χρώμα 2#, οπότε 
θα αγοράσω 3&. Αν απαντήσει 3^ θα 
πασάρω.

Αδαλάκης Β.: 3&. Η Δύση έδειξε 
10+πόντους και 5φυλλο&. Η Ανατο-
λή, εφόσον δεν έχει κράτημα στις πί-
κες, ώστε να δηλώσει ΧΑ, δίνει το φιτ 
στα σπαθιά και περιμένει την ανταπά-
ντηση.

Ζήτης Λ.: 3&. Του δίνω το φιτ 
αμέσως και περιμένω. Είμαι οριακός 
για πήδημα στα 4&, αλλά δε θα το 
κάνω στη 2η μην έχοντας άλλες πλη-
ροφορίες.

Κατσίποδας Δ.: 3^.  Έχουμε αδυ-
ναμία στις πίκες, έτσι αγοράζουμε 3^, 
ώστε να του δώσουμε κράτημα στα 
καρά. Αν έχει κράτημα στην πίκα, να 
παίξει 3ΧΑ. Διαφορετικά, να διορθώ-
σει την αγορά.

της Άννυς 
Kαραμανλή

33ος Διαγωνισμός αγορών [1-6]

4^=10, 3$/4$=8, 3&=6

4^: Οι πόντοι μας αυξήθηκαν 
στους 15 με την επανεκτίμηση του χε-
ριού μετά το φιτ και θα αγοράσουμε 
μανς έτσι κι αλλιώς. Καθ' οδόν αγο-
ράζουμε το σόλο μας, για να δούμε 
αν ο συμπαίκτης έχει άχρηστες αξίες σ' 
αυτό, οπότε οφείλει να σταματήσει την 
αγορά στις 4$. Αν έχει ενδιαφέρον θα 
κάνει π.χ. ένα κιουμπίντ.

Οι δάσκαλοι:
Βιρβιδάκης Β.:  4^. Με τετρά-

φυλλη βοήθεια στο πεντάφυλλο+ 
χρώμα του συμπαίκτη και σόλο δε 
χρειαζόμαστε παραπάνω από ελάχι-
στο άνοιγμα σε πόντους για τη μανς 
(απλά οι 12 πόντοι μας έγιναν 15 με 
την κατανομή). Με την αγορά μας 
μπορεί να βρούμε και κάποιο καλό 
σλεμ, αν ο συμπαίκτης δεν έχει άχρη-
στες αξίες στα καρό. Να σημειωθεί ότι 
επειδή η αλλαγή χρώματος στην απά-
ντηση έγινε στο επίπεδο 2 (10+ πό-
ντους) η αγορά μας δεν δείχνει έξτρα 
δύναμη, όπως θα έδειχνε πχ σε μια 
αγορά 1$-1#/4^. 

Μπόζεμπεργκ Κ.: 4^. Σπλίντερ. 
Άσχετα με το αν το χέρι σας είναι μί-
νιμουμ. Καλό είναι στη συγκεκριμέ-
νη ακολουθία τη βοήθεια στις κούπες 
να την παίζετε φόρσινγκ μανς, πράγ-
μα που σημαίνει ότι με μίνιμουμ χέρι 
χωρίς σίνγκλετον ο ανοίξας πρέπει να 
κλείσει τη μανς. 

Τζοτζολάκης Δ.: 4$. Δεν είμαι 
ευχαριστημένος με την επιλογή μου, 
όμως οι εναλλακτικές είναι ακόμα χει-
ρότερες. Ο κίνδυνος εδώ είναι ο συ-
μπαίκτης να συνεχίσει και να μπούμε 
μέσα σε ένα συμβόλαιο στο επίπεδο 

5 ή 6. Αν έλεγα 3$ ο συμπαίκτης θα 
μπορούσε να πασάρει με χέρια που 
βγάζουμε μανς. Ο συμπαίκτης υπό-
σχεται 5φ κούπα και τουλάχιστον 10π.

Οι αναγνώστες:
Τσελεπής Λ.: 4^. Splinter με 

ατού τις κούπες και σόλο ή σικάν 
καρό. Aν και min σε π.ο. έχουμε 6 χα-
νόμενες μαζί με τους 10+ πόντους του 
συμπαίκτη. Θεωρώ την μανς σίγου-
ρη και περιγράφω ακριβώς το χέρι 
μου και ο συμπαίκτης αποφασίζει αν 
θα συνεχίσει, μη έχοντας χαμένες αξί-
ες στα καρό.

Μαντζαβίνου Ε.: 4^. Σπλίντερ, 
φιτ και άνοιγμα, είτε να το κλείσει ο 
συμπαίκτης στις 4$ ή να προχωρήσει 
αν είναι πιο δυνατός.

Ζήτης Λ.: 4^. Splinter.
Αδαλάκης Β.: 4$. Με πλήρη επα-

ναξιολόγηση η Ανατολή έχει 16 πό-
ντους.

Βουμβουράκης Κ.: 4$.  Αν 
παίζουμε 2/1 θα αγοράσω 4 καρά 
(splinter), αλλά χωρίς 2/1 θα το πάω 
αμέσως στη μανς. Το χέρι μου μετά το 
φιτ ανέβηκε στους 14π.

Κατσίποδας Δ.: 4$. Η αγορά 2$ 
υπόσχεται 5φυλη κούπα και 10+πό-
ντους. Έχουμε φιτ και πόντους για 
μανς.

Ζήκας Δ.: 3^. Εάν ήταν από πάσο 
ο συμπαίκτης δε θα το έψαχνα κα-
θόλου, θα πέρναγα πάσο. Επειδή το 
κλειδί είναι ο Άσος ή η ντάμα σπαθί 
τουλάχιστον, προτιμάμε τον άσο φυ-
σικά, αγοράζω 3^.Τώρα: 1) αν ο συ-
μπαίκτης μου πει 3$ ή 3# θα περάσω 
πάσο. 2) Με οποιαδήποτε άλλη αγορά 
του η απάντησή μου θα είναι 4$. (Με 
3ΧΑ προστατεύει τον ρήγα σπαθί, αλ-
λιώς τι 3ΧΑ είπε, ενώ με 4^ ευχόμαστε 
να έχει τον άσσο καρό).

2#/ κοντρ=10, 1#=8

2#: Όταν η αγορά θα τελειώσει αν 
πείτε πάσο, όπως είναι εδώ η περίπτω-
σή μας, η αγορά χρώματος με πήδη-
μα δεν έχει νόημα να είναι αγορά μπα-
ραζωτική. Το πήδημα στο χρώμα μας 
δείχνει ένα ενδιάμεσο χέρι με καλό και 
τουλάχιστον 6φυλλο χρώμα.

Οι δάσκαλοι:
Τζοτζολάκης Δ.: 2#. Υπόσχομαι 

6φ πίκα και 13-15π (ή 14-16π ανάλο-
γα με τη συμφωνία). Προσέξτε ότι σε 
θέση reopening οι αγορές με πήδημα 
ΔΕΝ είναι weak.

Μπόζεμπεργκ Κ.: 2#. Σε θέση 
αναζωογόνησης (reopening) οι "κα-
νόνες" του παιχνιδιού αλλάζουν. Δεν 
είναι σωστό να εξακολουθείτε να παί-
ζετε weak two, οπότε η αγορά με πή-
δημα δείχνει 6φυλλο, το λιγότερο, 
χρώμα και ενδιάμεσο χέρι.

Βιρβιδάκης Β.: Κοντρ. Στη θέση 
αυτή, που σβήνει η αγορά (balancing), 
μπορούμε να κοντράρουμε αρχικά και 
να αγοράσουμε τις πίκες μας στη συνέ-
χεια, δείχνοντας πιο δυνατό χέρι από 
απλή παρεμβολή, που στη θέση αυτή 
θα μπορούσε να είναι πολύ αδύναμη 
από πόντους. Εναλλακτικά, και εφό-
σον έχουμε συμφωνήσει κάτι τέτοιο 
με τον συμπαίκτη, θα μπορούσαμε να 
αγοράσουμε 2#, δείχνοντας εξάφυλ-
λο χρώμα και ενδιάμεση δύναμη (13-
15 πόντους).

Οι αναγνώστες:
Τσελεπής Λ.: 2#.  Παίζοντας πα-

ρεμβολή με πήδημα weak, στην 4η 
θέση δεν είναι πια αδύνατη αλλά πε-
ριγράφει ένα χέρι με 6φυλλη πίκα και 
12-15 π.ο.

Κατσίποδας Δ.: 2#.  Για να δεί-
ξουμε τους πόντους μας και να κόψου-
με την επικοινωνία στις κούπες.

#  87
$ AQ642
^ AQ7
& Q43

Β
Δ    Α

Ν

Πρόβλημα 1

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

#  AQJ53
$ Q873
^ 6
& K84

Β
Δ    Α

Ν

Πρόβλημα 2

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

#  QJ9874
$ 32
^ AK2
& A8

Β
Δ    Α

Ν

Πρόβλημα 3

      Oμάδες - AΔ στη δεύτερη
Δύση Bορράς Aνατολή Nότος
   1^ 
πάσο πάσο ; 
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Αδαλάκης Β.: 2#. Με 7 λεβέ (4 - 
πολύ πιθανόν- στις πίκες, 2 στα καρά, 
και τον Α σπαθί ), σαν αγορά φραγ-
μού. Επειδή ο Νότος, είναι φανερό, ότι 
έχει σε άλλο χρώμα από τα καρά τα 
μεγάλα ονέρ του και οι κούπες κάπου 
θα πρέπει να βρίσκονται…

Ζήτης Λ.: Κοντρ. Το χέρι μου σε 
θέση reopening 14+3=17 έγινε πολύ 
δυνατό, γι' αυτό ξεκινάω με κοντρ για 
να ακολουθήσει το  2#  και η όποια 
συνέχεια...

Βουμβουράκης Κ.: 1#.  Αν και 
στην balancing θέση, δεν είμαι τόσο 
δυνατός για να κοντράρω και να αλ-
λάξω χρώμα. Απλή παρεμβολή λοι-
πόν.

Ζήκας Δ.: 1#. Ο συμπαίκτης πρέ-
πει να σκεφτεί ότι έχω πόντους ανοίγ-
ματος (12-14 αλλιώς θα έλεγα πρώτα 
κοντρ). Το άνοιγμα του Νότου 1^, το 
πάσο από τον Βορά ( < 6π ) και η αγο-
ρά 1# από εμένα έχει δείξει στον συ-
μπαίκτη άμεσα μέχρι πού μπορούμε 
να πάμε το συμβόλαιο. Κατά την κρί-
ση μου το τελικό συμβόλαιο το απο-
φασίζει ο πάρτνερ, με την απάντηση 
του στην 1#.

 

2$=10, 2#=7, 3^=6, 2ΧΑ/3ΧΑ/3&=5

2$: Αγορά νέου χρώματος, που 
είναι επιτακτική για τον απαντητή είτε 
παίζουμε τη σύμβαση "4ο χρώμα" 
είτε δεν την παίζουμε. Ο απαντητής 
θα μας πληροφορήσει αν έχει κράτη-
μα κούπα ή 3φυλλο φιτ σπαθί ή τίπο-
τα από τα δύο.

Οι δάσκαλοι:
Βιρβιδάκης Β.: 2$. Αγορά τέταρ-

του χρώματος, που αφού γίνεται στο 
επίπεδο 2 δείχνει πόντους ανοίγματος, 
και ζητά με σειρά προτεραιότητας κρά-
τημα στο τέταρτο χρώμα ή τρίφυλλο 
φιτ στο χρώμα που απαντήσαμε αρχι-
κά, αφού αυτό ήταν minor. Αν το πρώ-
το χρώμα μας ήταν Major οι προτεραι-
ότητες αντιστρέφονται (προέχει το τρί-
φυλλο φιτ). 

Μπόζεμπεργκ Κ.: 2$. 4ο χρώμα. 

Με πόντους ανοίγματος το ζευγάρι θα 
καταλήξει στη μανς. Ποια όμως είναι 
η σωστή; Εξαρτάται από την κατανο-
μή του συμπαίκτη και το κράτημα που 
έχει στις κούπες. Αν σας δείξει 5-5 θα 
παίξετε 5^, αν φιτάρει στα σπαθιά θα 
σκεφτείτε ακόμα και το σλεμ στα σπα-
θιά, αν δείξει 6φυλλο πίκα θα παίξε-
τε 4#, τέλος, αν δείξει κράτημα κούπα 
θα καταλήξετε στα 3ΧΑ.

Τζοτζολάκης Δ.: 2$. Είτε παίζου-
με 4ο χρώμα είτε όχι. Αγορά forcing 
για έναν γύρο και θέλω να ακούσω 
τον συμπαίκτη μου μια φορά ακόμα. 
Το πρόβλημα με τις 2# είναι ότι ο συ-
μπαίκτης μπορεί να πασάρει με χέρια 
που βγάζουμε μανς.

Οι αναγνώστες:
Κατσίποδας Δ.: 2$.  Αγορά τέ-

ταρτου χρώματος, ώστε να ρωτήσου-
με αν έχει κράτημα στις κούπες.

Τσελεπής Λ.: 2$. Με 12 π.ο. 4ο 
χρώμα forcing, ζητώντας κατά προτε-
ραιότητα κράτημα κούπα, ή 3φυλλο 
σπαθί και περιγραφή χεριού.

Ζήτης Λ.: 2$. 4ο χρώμα.
Βουμβουράκης Κ.: 2$. 4ο χρώμα 

και δείχνω 12+π.
Ζήκας Δ.: 2$. 4 χρώμα φόρσινγκ. 

Ακόμα και αν δεν παίζεις 4ο χρώμα 
δεν είναι δύσκολο να καταλάβεις ότι 
ζητάω κράτημα στην κούπα. Δεν έχει 
νόημα να δείξω 4φύλλη κούπα, αν 
έχω. Από τη στιγμή που ο συμπαίκτης 
αγοράζει ως δεύτερο χρώμα τα καρά 
και δεν του λέω 2ΧΑ ή και 3ΧΑ κα-
ταλαβαίνει το πρόβλημα στο χρώμα 
αυτό που αγοράζω. Μετά από αυτή 
την αγορά μόνο εάν μου δώσει 2# ή 
3^ θα περάσω πάσο.

Πάσο=10, 1#=8

Πάσο: Λέω να μην το σχολιάσω...
Απλά, δεν σώζουμε τον συμπαίκτη σε 
μια παρεμβολή που αποφάσισε να κά-
νει, γιατί οι πιθανότητες να οδηγηθού-
με σε "ακριβότερη"  περιπέτεια είναι 
αυξημένες.

Οι δάσκαλοι:
Βιρβιδάκης Β.: Πάσο. Δεν προ-

σπαθούμε να σώσουμε τον συμπαί-
κτη επειδή δεν έχουμε φιτ. Δεν αγορά-
ζουμε άμεσα μετά την παρεμβολή του 
γιατί θα δείξουμε πιο δυνατό χέρι. Αν 
αποδειχθεί ότι ο Β είχε trap pass, και 
μετατρέψει κάποιο κοντρ του Ν (ξανα-
νοίγματος της αγοράς) σε τιμωρία, τότε 
θα αγοράσουμε (1# καλύτερα ή ακό-
μη και σιρκόντρ SOS).

Τζοτζολάκης Δ.: Πάσο. Αν μας 
κοντράρουν θα φύγω, αλλά ποτέ δε 
φεύγω κάνοντας ελεύθερη αγορά με 
αδύνατα χέρια και misfit.

Μπόζεμπεργκ Κ.: 1#. Έχετε κάτω 
από το ελάχιστο που απαιτείται για την 
αλλαγή χρώματος στην παρεμβολή 
του συμπαίκτη, όμως αν αγοράσετε 
πάσο μάλλον το τελικό συμβόλαιο θα 
είναι 1$. Με τη 1# δίνουμε μια ακόμα 
ευκαιρία στον άξονά μας να οδηγηθεί 
στο σωστότερο συμβόλαιο (ακόμα και 
στη μανς), αν τώρα ο συμπαίκτης αγο-
ράσει 2$...

Οι αναγνώστες:
Βουμβουράκης Κ.: Πάσο.  Είμα-

στε στη δεύτερη και η πίκα μου δεν εί-
ναι της προκοπής. Εκτός αυτού, αν αλ-
λάξω χρώμα, ο σύντροφος θα με πά-
ρει για πιο δυνατό, άρα πάσο.

Ζήκας Δ.: Πάσο. Το πάσο του 
Βορά με προβληματίζει. Εγώ δεν έχω 
πόντους, ο συμπαίκτης έχει κάτω από 
16 (αλλιώς οφείλει να περάσει από 
κοντρ), πού είναι οι πόντοι ωε! ωε!. 
Πάσο για αναμονή σε πρώτη φάση 
και ας μην έχω καμία κούπα. Το πι-
θανότερο είναι να κοντράρει ο Νότος 
και εάν ο κακός Βοράς, με την πιθανή 
5+φυλλη κούπα, περάσει πάσο θα πω 
1#, αλλιώς ας παίξουμε 1$ με 17-19 
πόντους στον άξονα και χωρίς καμία 
κούπα εγώ.

Κατσίποδας Δ.: Πάσο. Και τίπο-
τα άλλο...

Τσελεπής Λ.: Πάσο. Έχω λίγους 
πόντους και για να δηλώσω 1#, θα 
χρειαζόμουν και μερικές κούπες για 
πιθανή επαναδήλωση του συμπαίκτη 
2$. Σε περίπτωση που ο Νότος κο-
ντράρει και πασάρει ο Βοράς, τότε θα 
πω τις πίκες μου για να μην παίξω 1$ 
κοντρέ. 

Ζήτης Λ.: 1#. Το πάσο του Βορά 
με υποχρεώνει να μιλήσω και, μην 
έχοντας τι άλλο να δηλώσω, αγοράζω 
το 5φυλλο δεκάρι μου.

3&=10, 2&=9, 4&/4$=8, 2^/3$=7

3&: Κιουμπίντ με πήδημα = λίμιτ 
ενίσχυση στο χρώμα της παρεμβολής 
του συμπαίκτη με 4$φυλλο απαραι-
τήτως φιτ, χωρίς να σημαίνει ότι έχου-
με &Α ή σόλο σπαθί.

Οι δάσκαλοι:
Βιρβιδάκης Β.: 3&.  Η αγορά 

αυτή (jump cuebid), εφόσον φυσικά 
έχει συμφωνηθεί…, δείχνει αξίες ορι-
ακής βοήθειας (limit) με κατανομή (8-
11 πόντοι, κάποιο σίνγκλετον) και τε-
τράφυλλη τουλάχιστον υποστήριξη 
στο χρώμα της παρεμβολής. Με λίγο 
καλύτερο χέρι από minimum παρεμ-
βολή η Δ πρέπει να αγοράσει τη μανς.

Τζοτζολάκης Δ.: 3&. Δεν είναι 
splinter, δεν έχει σχέση με σπαθιά. 
Υπόσχομαι 4φ+ ατού και τουλάχιστον 
10π. …

Μπόζεμπεργκ Κ.: 4&. Σπλίντερ. 
Μετά την παρεμβολή του συμπαί-
κτη το χέρι σας αναβαθμίζεται αρκε-
τά (4φυλλο φιτ, σίνγκλετον και καλό 
πλευρικό χρώμα) ώστε να σπρώξετε 
το ζευγάρι στη μανς. Ωραία, θα ρωτή-
σει κάποιος, αλλά γιατί δεν κλείνετε τη 
μανς με 4$; Η απάντηση είναι απλή: 
στην αγορά δεν είναι προνόμιο μόνον 
του ενός να γνωρίζει ποιος άξονας έχει 
το φύλλο.

Οι αναγνώστες:
Βουμβουράκης Κ.: 2&. Για να 

δείξω το φιτ και 10+π. Κάτω από τη 
μανς δε θα το αφήσω στις ομάδες και 
στη δεύτερη. ακόμα και 2$ να αγο-
ράσει ο σύντροφος. Το χέρι μου μετά 
το φιτ αναβαθμίζεται σε 14π. Αφήνω 
χώρο μήπως είναι δυνατός και έχουμε 
κάτι παραπάνω.

Ζήτης Λ.: 2&. Η “γνωστή” αγορά 
που δίνει 4φ φιτ και πόντους ανοίγμα-
τος!

Κατσίποδας Δ.: 3$.  Δίνουμε 4φ 
φιτ και πόντους. Αν δεν έχει κάνει μια 
απλή παρεμβολή και έχει κάτι επιπλέ-
ον, να αγοράσει την μανς.

Τσελεπής Λ.: 2&. Que-bid στο 

χρώμα του ανοίξαντα υπόσχεται 
10+π.ο και 3φυλλο φιτ. Ανάλογα με 
την απάντηση του συμπαίκτη, 2$ min 
8-12π ή 3$ 12-14π, θα κρίνω αν θα 
πάω στην μανς.

Αδαλάκης Β.: 2^. Δείχνει πρώ-
τα τα καρά της με σκοπό να αγοράσει 
τη μανς αργότερα στις κούπες. Επειδή 
η Δύση με την παρεμβολή της έδειξε 
10+ πόντους και 5φυλλη$, η Ανατο-
λή με 11 πόντους από ονέρ, 1 πόντο 
λόγω του 5φυλλου ^, και 2 πόντους 
από το μονόφυλλο & (που αγόρασαν 
οι αντίπαλοι), και ξέροντας ότι ο άξο-
νας τους έχει 9 τουλάχιστον κούπες, 
θα αγοράσει ανενδοίαστα την μανς.

Ζήκας Δ.: 2^. Εάν ήμασταν στην 
πρώτη θα αγόραζα 4$ απευθείας. 
Επειδή είμαστε κόκκινη θεωρώ ότι εί-
ναι πιο σώφρον να πάμε πιο ομαλά 
την αγορά, να δούμε μέχρι πού φτά-
νουμε από 2$, (στη χειρότερη Άσο ή 
ρήγα, συνοδευόμενο από τον βαλέ 
πάντα, στον Νότο), μέχρι μανς.

3#=10, πάσο=7, 2ΧΑ=5

3#: Πάντα βοηθάμε τον συμπαί-
κτη με φιτ στις παρεμποδιστικές αγο-
ρές, για να δυσκολέψουμε την επικοι-
νωνία των αντιπάλων...

Οι δάσκαλοι:
Μπόζεμπεργκ Κ.: 3#. Αγορά 

φραγμού, σε μια προσπάθεια να δυ-
σκολέψετε όσο περισσότερο γίνεται 
τους αντιπάλους, με όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη ασφάλεια για τον άξονά 
σας. Παρατηρείστε πως γνωρίζετε ότι 
την υπεροπλία των πόντων την έχουν 
οι αντίπαλοι, καθώς επίσης και ότι το 
χρώμα τους είναι οι κούπες (ο συμπαί-
κτης έχει το πολύ 3φυλλο κούπα).

Βιρβιδάκης Β.: 3#. Με τρίφυλλο 
φιτ, 10 πόντους και δίφυλλη κούπα, 
παρεμποδίζουμε τον Νότο, που ίσως 
έχει κάποια δύναμη και τον υποχρε-
ώνουμε να στείλει τον συμπαίκτη του 
στο επίπεδο 4, εφόσον αγοράσει.

Τζοτζολάκης Δ.: 3#. Προσέξ-
τε: δεν είναι πρόταση για 4#. Συνεχί-

ζω την αγορά φραγμού του συμπαί-
κτη στο επίπεδο 3.

Οι αναγνώστες:
Αδαλάκης Β.: 3#. Raise only-non 

forcing. Με 3φυλλο καλό φιτ και μέ-
χρι 13 πόντους δεν μπορεί παρά να 
κάνει μια απλή αύξηση.

Κατσίποδας Δ.: 3#. Αγορά φραγ-
μού.

Ζήτης Λ.: 3#. Δίνω το φιτ να το 
ξέρει ο σύντροφος, γιατί ο Νότος μάλ-
λον ετοιμάζεται να... πυροβολήσει.

Βουμβουράκης Κ.: Πάσο. Δεν 
ψάχνω κάτι με 11 πόντους. Εάν μιλή-
σει ο Νότος θα το πάω στις 3#.

Ζήκας Δ.: Πάσο. Με 10 π, ακόμα 
και με 12 π, μια χαρά είναι.

Τσελεπής Λ.: Πάσο. Δε θέλω να 
τους σπρώξω στην μανς. Επίσης, αν 
οι πόντοι είναι στον Νότο και οι πίκες 
στον Βορά πιθανώς το πάσο να είναι 
πάσο παγίδα και να παίξω 3# κοντρέ 
με τους ρηγάδες μου σε κακή θέση.

4$/5$=10, 6$=8, 3$=7, πάσο=6

5$: Με 4φυλλο φιτ στο εξάφυλλο 
του συμπαίκτη και τίποτα από εξωτερι-
κές αξίες, μου μυρίζει ότι ο Νότος πρέ-
πει να εμποδιστεί δραστικά να βρει το 
δρόμο του... Και είμαστε στην πρώτη, 
ενώ ο αντίπαλος  στη δεύτερη!

Οι δάσκαλοι:
Μπόζεμπεργκ Κ.: 5$. Επίσης 

αγορά φραγμού, αλλά λίγο ψηλότε-
ρα, καθοδηγητικός παράγοντας προς 
αυτήν την απόφαση ο συσχετισμός 
μανς. Ασκείστε τη μέγιστη δυνατή πί-
εση, με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Τζοτζολάκης Δ.: 5$. Πηγαί-
νω (όπως και στο παράδειγμα 7) κα-
τευθείαν στο επίπεδο που είμαι δια-
τεθειμένος να πάω (no wait and see 
tactics). Κατά πάσα πιθανότητα ο Ν 
είχε σκοπό να αγοράσει κάτι. Ε, ας το 
κάνει στο επίπεδο 6, αν θέλει!

Βιρβιδάκης Β.: 4$. Εδώ το φιτ 
είναι τετράφυλλο και το χέρι μας δεν 
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Πρόβλημα 4

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

#  103
$ 976
^ KQ3
& AQJ86

#  108654
$ -
^ KJ54
& J1063
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Πρόβλημα 5

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

#  Q107
$ J632
^ AKJ76
& 3
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Πρόβλημα 6

      Oμάδες - όλοι στη δεύτερη
Δύση Bορράς Aνατολή Nότος
   1& 
1$  πάσο ;
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Πρόβλημα 7

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

* Weak two

#  K64
$ 93
^ KJ874
& K85

#  853
$ A1043
^ 96542
& 8
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Πρόβλημα 8

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

* Weak two
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Nικητές Eσωτερικών Πρωταθλημάτων
Σωματείων
(Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2012)

Επιμέλεια Ιγνάτιος Σουβατζής

 ΟΑΜΚΗ| 06/01/2013
1-16 
Παπακυριακόπουλος Γ - 
Δελημπαλταδάκης Ν
Μπομπολάκης Σ - Γαρουφαλής ΣΜ
Βρούστης Β - Σαπουνάκης Α
Διονυσόπουλος Δ - Μπανίκας Χ
Ρούσσος Π - Κοντομήτρος Κ
Πλακίδα Η - Ζώτος Λ

61,61
60,09
57,30
56,24
55,87
54,32

1-9
Καλογερά Ε  - Μπενετάτος Α
Αλμπανόπουλος Κ - Αθανάσογλου Μ.
Νεράτζη Α - Παντελή Κ
Πάχνη Ν - Βραχνός Ν
Πατσάλη Μ  - Ξένου Α
Gong J.P. - Τσιλάλης Θ

58,61
58,40
56,02
55,55
54,35
52,89

 Όμιλος ΑΟΜ| 11-13/01/2013
1-16
Κοντομήτρος Κ
Πουρνάρας Α
Ζώτος Λ
Είντι ΜΣ
Βρούστης Β
Αρσλάνογλου Μ

60,82
60,48
60,48
58,70
58,70
58,26

1-9
Τσάκωνας Χ
Μπόλλη Α
Σαφάργς Θ
Σαλεβουράκγ Ε
Ματσούκα Π
Οικονόμου Νι

64,56
64,56
62,80
62,80
60,91
60,91

 Όμιλος ΑΟΜΨ| 25-27/01/2013
1-16
Διαλυνάς Μ
Βρούστης Β
Μιχαηλίδης Σ
Βλοχαιτόπουλος Μ
Καψαμπέλης Ι
Σάλεμ Ν

59,92
59,92
57,34
57,34
57,05
56,72

1-9
Δασκαλοπούλου Α
Κανάκη Α
Αθανάσογλου Μ.
Γαβριήλ Χ
Γιαλιράκης Ν
Παυλάκης Μ

63,05
63,05
61,45
61,45
54,41
54,41

 Όμιλος ΣΑΤ| 25-27/01/2013

1-16
Μιχαλάκου Κ - Μιχαλόπουλος Μ
Ρούσσος Γ - Μαμιδάκη Λ
Διαμαντίδης Ν - Γαβριήλογλου Α
Βουκούτης Ν - Πανόπουλος Κ
Τζανετουλέα Λ - Τσιπούρη Α
Κολαδούρος Η  - Γκλαβάνη Β

58,70

56,53

56,03

53,48

52,89

52,70

1-9
Λεάκος Δ - Φιλοπούλου Β
Γερμανός Β - Καλτεζιώτης Ν
Οκμπεργκ Ν - Κασιμάτης Βουτυράς Α
Κατσούφρη Θ - Σκούρα Ν
Κανακάκις Α - Χατζηδάκης Ι.
Κανάκης Δ - Κοκοσιέλης Π

62,19

60,32

59,83

54,12

54,00

53,73

 Όμιλος ΣΛΑΜ | 25-27/01/2013
1-16
Μπάμπου Κ
Καραντανέλλης Γ
Δεμερτζή Σ
Καραμπλίας Ε
Ταπανλής Β
Δουκαρέλλης Α

60,67
60,67
60,66
60,66
60,19
60,19
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έχει να προσφέρει αμυντικά, ίσα-ίσα 
ακυρώνει μια πιθανή αμυντική λεβέ 
του συμπαίκτη με το μήκος στις κού-
πες. Έχουμε πολύ λίγους πόντους και 
σόλο σπαθί και είναι αυξημένες οι πι-
θανότητες οι αντίπαλοι να έχουν μανς 
ή ακόμη και σλεμ στις πίκες ή τα σπα-
θιά. Με την αγορά μας κάνουμε τη 
ζωή δύσκολη για τον σίγουρα δυνα-
τό Νότο και τον εμποδίζουμε να πά-
ρει πληροφορίες σε χαμηλό επίπεδο 
για τη δύναμη και την κατανομή του 
Βορρά.

Οι αναγνώστες:
Αδαλάκης Β.: 4$. Η Δύση έχει 

δείξει λίγους πόντους, η Ανατολή έχει 
μόνο 4, επομένως οι Β-Ν έχουν πολ-
λούς πόντους, άρα και την δυνατότη-
τα να φτάσουν σε κάποιο πραγματο-
ποιήσιμο επιτυχώς συμβόλαιο. Οι Α-Δ 
είναι στην πρώτη και έχουν 6 λεβέ στις 
κούπες, θα κόψουν και 2 τουλάχιστον 
στα σπαθιά, άρα μια αγορά θυσίας δεν 
μοιάζει πολύ κακή.

Βουμβουράκης Κ.: 4$.  Φαίνε-

ται πως οι αντίπαλοι έχουν 25/26+ πό-
ντους. Με 10φυλλο άξονα και αδυνα-
μία εμείς, αυτοί στην 2η και εμείς στην 
1η, το 4$ φράζει για τα καλά την αγο-
ρά και τους αφήνω στο σκοτάδι.

Ζήκας Δ.: 4$. Θυσία κάνω. (Και 
με την προϋπόθεση πάντα πως ο συ-
μπαίκτης ανοίγει weak two σωστά και 
όχι με κανά 6φυλλο της πλάκας και 
με 6--8 πόντους - κανόνας των 500). 
Με 3$ δεν είναι δύσκολο, με ένα 
απλό κοντρ, να βρεθούν  οι αντίπα-
λοι. Ενώ με το 4$ δε θα ξέρουν τι εί-
ναι πιο σωστό γι' αυτούς, το κοντρέ ή 
το 4#. Ακόμα και κοντρέ πάντως απο-
κλείεται να δώσει παραπάνω για τον 
Βορά-Νότο.

Είμαστε άσπρη και ομάδες, αλ-
λιώς θα περνούσα πάσο χωρίς δεύτε-
ρη σκέψη.

Κατσίποδας Δ.: 4$. Είναι αγορά 
φραγμού και ταυτόχρονα κλείνουμε 
την μανς. Δείχνουμε ότι δεν ψάχνου-
με κάτι άλλο. Το πιθανότερο οι αντίπα-
λοι να έχουν κάτι καλύτερο στις πίκες.

Τσελεπής Λ.: 6$. Το 4$ μου φαί-
νεται λίγο. Οι αντίπαλοι με διπλοφίτ, 
πίκες και σπαθιά, με σόλο ή σικάν 
κούπες, 3 άσους και 28-30 π.ο έχουν 
πιθανώς κάποιο σλέμ. Εμείς προσφέ-
ρουμε 3 λεβέ (άσο κούπα και δύο κο-
φτές σπαθί), άρα με 8 χανόμενες του 
συμπαίκτη 4 κάτω κοντρέ 800.

Μαντζαβίνου Ε.: 3$. Μπαράζ.
Ζήτης Λ.: Πάσο. Ας αφήσουμε 

τον Νότο να μιλήσει και βλέπουμε.
 

Από του ς αναγ νώ σ τες ισο-
ψηφ ούν σ την πρ ώτη θέσ η 
οι  Τσ ι λά λης Θ.  και  Τσε λ έ πης 
Λ.με 73 πόν του ς σ του ς 80 και 
α κολουθούν οι  Βουμβουρ ά -
κης Κ . ,  Ζήτης Λ. ,  Κα πόπου -
λο ς Β. ,  Αδ α λά κης Β. ,  Δ ημη-
τρ α κόπουλο ς Α. ,  Κατσ ί πο δ ας 
Δ . ,  Ρά π της Π. ,  Καρρ άς Ε. ,  Γκι -
νιό ς  Σ . ,  Ζήκας Δ . ,  Μαν τζα βί -
νου Ε. ,  Δ ήμου Γ,  Μούζουρ ο ς 
Κ . ,  Κιτρι λά κης Α. 

Συγχαρητήρια

34ος  Διαγωνισμός
#  AK10873
$ KJ95
^ A10
& 2

Β
Δ    Α

Ν

Πρόβλημα 1

      Zεύγη - όλοι στη δεύτερη
Δύση Bορράς Aνατολή Nότος
 1^ ; 

#  AKJxx
$ KQ10x
^ x
& xxx

Β
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Ν

Πρόβλημα 4

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

#  KJ92
$ 102
^ AJ42
& 873

Β
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Ν

Πρόβλημα 7

      Oμάδες - όλοι στην πρώτη
Δύση Bορράς Aνατολή Nότος
   1&
1$ πάσο ;

#  AQJ1075
$ 7
^ AQ86
& A3

Β
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Ν

Πρόβλημα 2

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

#  A1065
$ 83
^ KQ93
& A62

Β
Δ    Α

Ν

Πρόβλημα 8

      Oμάδες - AΔ στην πρώτη
Δύση Bορράς Aνατολή Nότος
1& πάσο ; 
 

#  AK
$ J864
^ AKQJ93
& 3

Β
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Ν

Πρόβλημα 3

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

#  107
$ KQ9865
^ 85
& Q52

Β
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Ν

Πρόβλημα 6

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

#  105
$ KQ9865
^ 85
& Q52

Β
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Πρόβλημα 5

      Zεύγη - AΔ στη δεύτερη
Δύση Bορράς Aνατολή Nότος
1& 1# ; 
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 Όμιλος ΟΑΜΘ | 23-24/02/2013
1-16
Βίγλη Μ - Ράλλη Α
Φραγκουλίδου Μ - Ταχταλίδου Δ
Παπαγιάννης Π - Καφαντάρης Ν
Ευθυμιάτος Θ - Σταλίκας Μ
Διαμαντής Ι - Μπογιατζής Γ
Καφαντάρη Ζ - Δοντζίου Μ.

56,39
55,56
52,08
51,53
50,69
43,06

 Όμιλος ΟΑΜΡ | 24-26/02/2013

1-16
Γιαλλούσης Μ - Δανελλάκης Δ
Κελεπέρας Κ - Κλούβας Ι
Τσάβαλος Α - Βρούχος Ν
Καρακατσάνης Η - Καρακατσάνης Β
Κλέτσας Α - Καραγιάννη Ρ.
Τυραδέλλη Α - Παύλους Γ

61,25
59,64
57,40
56,05
55,22
54,83

 Όμιλος ΟΑΜΚΗ | 01-03/03/2013

1-16
Παπαπέτρος Γ
Μωυσίδης Α
Βρούστης Β
Μπανίκας Χ
Παπαδάκης Α
Σαρλής Σ

58,59
57,54
56,85
53,52
52,31
52,31

1-9
Χρυσικού Κ
Ιωάννου Κ.
Μανδαράκας Ε
Αγιάνογλου Ε
Λάλος Π
Καλύβα Γ

60,07
60,07
59,12
59,12
55,41
55,41

1-6
Παπακωνσταντίνου Κ.
Χατζόπουλος Α
Κουδουμογιαννάκη Ντόμπρε Π
Τζαβάρα Α
Γουτάκη Σταυροπούλου Ο
Τσιλάλης Θ

64,74
60,81
59,48
59,48
59,31
59,31

 Όμιλος  ΑΟT | 01-03/03/2013

1-16
Κορώσης Θ
Μαρκίδου Μ.
Καρβέλας Γ
Ριτσώνη Ε
Καλλιφρονάς Μ
Κορώση Θ

59,71
59,38
58,33
55,00
55,00
54,12

1-9
Βέρτης Α
Μπόμπολας Π
Πύρζας Δ
Λεβέντης Ι
Τσαγρής Τ
Ροδίτου Μ

63,69
63,69
62,79
62,79
62,60
62,60

 Όμιλος  ΟΑΜΘ | 02-03/03/2013

1-16
Μαρκάκης Ι - Πολυχρονάκου Ι
Οικονομόπουλος Ιω - Λούσης Γ
Πουρλιώτης Γ - Αλτίνης Δ
Σταυρινός Σ - Λεβή Τ
Σκουμπουρδής Ν - Τασιώνη Μ
Μπιμπλή Ε - Ζαμπόγλου Κ

63,12
56,67
55,71
55,42
54,52
53,12

 Όμιλος  ΟΠΑΦ | 15-17/03/2013

1-16
Καραμανλής Ν
Ρούσογλου Μ
Μπομπολάκης Σ
Παπαπέτρος Γ
Καραμανλή Α
Οικονομόπουλος Γ

57,75
56,67
56,67
56,39
55,41
54,77

1-9
Παπακωνσταντίνου Κ.
Γιαννακούρος Σ
Μπουγατιώτη Χ
Σκούρτας Σ
Πολίτης Σ.
Κούγιας Μ

66,92
66,92
55,56
55,56
53,17
53,17
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 Όμιλος ΑΟΤ| 25-27/01/2013               
1-16
Καρβέλας Γ
Πλακίδα Η
Ζώτος Λ
Μανιάς Π
Βαλσαμάς Σ
Σπανού Β

64,94
62,72
62,72
59,38
57,55
57,55

1-9
Κίγκας Β
Άστρας Δ
Αναπλιώτου Α
Τσιβίδου Α
Βαλάτσος Γ
Σκουλικάρη Β

60,00
60,00
58,65
68,65
58,06
58,06

 Όμιλος ΟΑΜΘ| 26-27/01/2013
1-16
Πολυχρονάκου Ι - Αγγελόπουλος Π
Καστελλοριζίου Μ - Θεοδωρίδης Ι
Χρηστίδου Ε - Οργαντζίδης Γ
Μπιμπλή Ε  - Ζαμπόγλου Κ
Βλάχου Λ - Παπαγιάννης Ι.
Βεινόγλου Ε - Οικονομόπουλος Γ.

61,12
57,04
53,00
52,21
51,96
51,50

 Όμιλος ΠΛΗ | 26-27/01/2013
1-16 
Μαραγκουδάκης Ε - Τριχάκη Ρ
Διαλυνάς Α - Κουφάκης Ε
Μαμαλάκης Γ - Σταυριανάκης Ε
Μαθιουδάκης Α - Παχάκης Ν
Σταυρουλάκης Ν - Φασουλάκης Κ
Κούσης Κ - Φλουρής Γ
Ακασιάδης Ι - Παπαδάκης Ν

58,18
56,70
55,00
54,66
54,55
53,41
53,41

 Όμιλος ΟΑΑ | 8-10/02/2013
1-16
Πλακίδα Η
Μιχαλόπουλος Μ
Βρούστης Β
Μπανίκας Χ
Καρλαύτης Γ
Παπαπέτρος Γ

62,00
62,00
58,74
58,34
58,34
58,25

1-9
Κορολόγος Κ
Καραβασίλη Κ
Πάχνη Ν
Κατσούφρη Θ
Αναπλιώτου Α
Ρισαντελατούρ Λ
Τσιβίδου Α

62,81
62,81
55,38
55,38
55,38
54,97
54,97

1-6
Di Bussolo L
Battaglia A
Μουζούρος Κ
Γκίνιος Κ
Λιλικάκη Γ
Συκά Ε

62,45
62,45
55,05
55,05
53,27
53,27

 Όμιλος ΟΠΑΦ| 8-10/02/2013

1-16
Μήτση Γ
Καραμανλής Ν
Χαζηράκης Ε
Δασκαλάκης Μ
Φίλιος Α
Παπακυριακόπουλος Γ

  63,10
58,47
56,33
56,33
55,85
55,85

1-6
Γιαννακούρος Σ
Γιουλάτος Κ
Χλαμπέα Γ
Χρόνη Α
Ghali L
Παυλάκη Π

 Όμιλος ΟΑΜΛΕ | 21-23/02/2013

1-16
Κοντομήτρος Κ
Παπαπέτρος Γ
Βογιατζόπουλος Σ
Μπομπολάκης Σ
Καραγιαννόπουλος Λ
Μπανίκας Χ

64,86
62,09
59,16
59,16
58,66
58,25

1-9
Μανδαράκας Ε
Αγιάνογλου Ε
Σταυρινού Σ
Σακελλάρης Ι.
Πάχνη Ν
Βραχνός Ν

65,33
65,33
64,14
64,14
63,00
62,14

 Όμιλος ΙΚΑΡΟΣ| 22-24/02/2013

1-16
Διαμαντίδης Ν
Καλλιφρονάς Μ
Μαρκάτου Τ
Καραπαναγιώτης Χ
Πλακίδα Η
Μιχαλόπουλος Μ

67,49
60,00
58,23
58,23
58,16
58,16

1-9
Θεοδωράκης Γ
Γιαννούλης Γ.
Τσαγκλής Π
Σκούρα Ν
Σκουλικάρη Β
Καβούκη Δ

60,50
60,50
57,66
57,66
56,69

56,69
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 Όμιλος ΑΟΜΒ| 15-18/03/2013

1-16
Πλακίδα Η
Ζώτος Λ
Λαντζής Ι
Μαμιδάκη Λ
Ρούσσος Γ
Τριανταφύλλου Π
Μαρσώνης Π

59,00
59,00
56,56
55,36
55,36
55,01
55,01

1-9
Τσαπάλας Κ
Πετούλη Γ
Φαφούτης Γ
Αγιάνογλου Ε
Πάχνη Ν
Μανδαράκας Ε

60,28
60,28
59,95
59,02
57,57
57,31

 Όμιλος ΜΠΟΚΑ | 05-07/04/2013

1-16
Δεληγιάννης Μ
Παπαδάκης Α
Χρήστου Χ
Οικονόμου Λο
Ζαπάρτας Ε
Περρόνε Α
Καρβέλας Γ
Καλύβας Δ

69,53
69,53
57,37
57,37
57,14
57,14
57,14
57,14

1-9
Τσαγρής Τ
Ροδίτου Μ
Αναπλιώτου Α
Καβούκη Δ
Ρούντης Α
Ποδοτά Κ

63,10
59,86
56,59
56,59
54,93
54,93

1-6
Μήτσου Α
Γιουλάτος Κ
Τσιλίκα Μ
Καζάντζη Ε
Ιωαννίδης ΘΘ
Κατάκος Δ

59,69
59,69
57,50
57,50
55,31
55,31

 Όμιλος ΟΠΑΦ | 05-07/04/2013

1-16
Γαβριήλ Χ
Μπάμπου Μ
Γρίσπος Γ
Μενεκλής Α
Παγώνης Κ
Μανδαράκας Ε
Σαρμάς Ν

59,94
59,94
57,73
57,37
57,37
56,24
56,24

 Όμιλος ΟΑΜΡ | 18-21/04/2013        1-16

Τυραδέλλη Α
Παύλους Δ
Καρακατσάνης Β
Καρακατσάνης Η
Τσάβαλος Α
Πιρπιρής Δ
Γρηγόρας Ν
Μαυρονικόλας Ι
Καλαβρέζος Ε

Ματθαίος Ι
Φυσίκα Π
Αναστάχας Γ
Αναστάχας Λ

166,00

156,00

155,00

 Όμιλος ΑΟΜ | 19-21/04/2013     

1-16
Παπακυριακόπουλος Γ
Κοντομήτρος Κ
Μπανίκας Χ
Ρούσογλου Μ
Μπομπολάκης Σ
Παπαπέτρος Γ

63,88
63,60
62,29
61,28
61,28
61,28

1-9
Περιστέρη Ι
Σαλεβουράκη Ε
Ματσούκα Π
Οικονόμου Νι
Βαγενά Ι
Βαγενάς Α

67,29
67,29
57,29
57,29
56,88
56,88

1-6
Παπαθεοδώρου Θ.
Ευρυπιώτης Α
Χαλκιά Μα
Τσάκωνας Δ
Κούγιας Μ
Γκουργκούνη Μ

60,70
60,70
60,41
60,41
58,99
58,99

 Όμιλος ΑΣΑΕ | 19-21/04/2013     1-16

Πάχνη Ν
Μωυσίδης Α
Καρβέλας Γ
Μαυρίκου Ε
Νικητόπουλος Γ
Μιχαλάκου Κ
Σάλεμ Ν

61,31
61,31
56,58
56,10
56,10
55,80
55,80

1-9
Αποστόλη Λ
Νεράτζη Α
Τσαγρής Τ
Ρουχωτάς Γ
Γαλφιανάκης Ε
Κασιμάτης Βουτυράς Α

62,34
62,34
59,66
58,38
58,38
56,12
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Για νέους παίκτες
ΛYΣEIΣ ΠPOBΛHMATΩN AΠO ΣEΛ. 21

Συμβόλαιο 2$ από τον Ν
Αντάμ ^J

Τι πήγε στραβά;
Ο εκτελεστής απέτυχε 
να μετρήσει τις λεβέ του 
αυτή τη φορά. Ήξερε ότι 
χρειαζόταν να κόψει ένα 
καρό στον μορ, αλλά 
απέτυχε  να εκτιμήσει τα 

προβλήματα επικοινωνίας των δύο χεριών. 

Τι θα έπρεπε να είχε κάνει ο εκτελεστής;
Θα έπρεπε απλά να μην είχε κερδίσει την πρώτη λεβέ. 
Η Ανατολή θα γύριζε μικρό ατού, το οποίο θα κέρδιζε 
ο μορ και θα είχε δεύτερο καρό για τον ^Α του χεριού 
της, ώστε να κόψει το τρίτο καρό στο μορ πριν παίξει ένα 
δεύτερο γύρο ατού.

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ:

Λεβέ 1η : Ο ^K της Ανατολής κερδίζει 
την πρώτη λεβέ.

Λεβέ 2η : Γυρίζει Ατού που το κερδίζει 
ο $K του μορ.

Λεβέ 3η : Παίξτε ένα καρό στον ^Α.

Λεβέ 4η : Κόψτε το τρίτο καρό στο μορ 
με την $Q.

Λεβέ 5η : Παίξτε το $5. Η Ανατολή θα το 
κερδίσει με τον $A 

Λεβέ 6η : Θα γυρίσει την #Q την οποία 
και θα κερδίσετε με τον #K του μορ.

Λεβέ 7η : Εισπράξτε τον #A.

Λεβέ 8η : Παίξτε μία τρίτη πίκα την οποία 
θα κερδίσει η Ανατολή και η Δύση θα 
ξεσκαρτάρει ένα καρό.

Λεβέ 9η : Η Ανατολή παίζει την τέταρτη 
πίκα την οποία κόβετε.

Λεβέ 10η–13η : Εισπράξτε άλλα δύο 
Ατού για να κάνετε 8 τις λεβέ σας.

#  AK75
$ KQ5
^ Q7
& Q642

#  832
$ J10986
^ A53
& 97

#  96
$ 73
^ J10986
& AJ53

#  QJ104
$ A42
^  K42
& K108

Β
Δ    Α

Ν

Όταν έχετε τον Άσσο με δύο ή τρία μι-
κρά φύλλα απέναντι σε δίφυλλο, συ-
χνά κάνετε την επικοινωνία πιο εύκολη 
εάν αφήσετε έξω την πρώτη λεβέ.

Προβλήματα
 Άμυνας

#  QJ10
$ 6
^ Q842
& AKQ108

#  K87652
$ A
^ A103
& 432

#  -
$ KQJ109973
^ J96
& 975

#  A943
$ 8542
^  K75
& J6

Β
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Ν

#  J8
$ K1096
^ Q10985
& A10

#  AQ
$ AJ87
^ KJ4
& K765

#  K9742
$ 53
^ 2
& Q9832

#  10653
$ A42
^  A763
& J4

Β
Δ    Α

Ν

Πρόβλημα 1ο ****
BN στη δεύτερη. 
Ομάδες. Μοίρασε ο Νότος  
Αντάμ:$K  

Πρόβλημα 2ο  
***
Όλοι 
στην πρώτη
Ζεύγη. 
Μοίρασε 
ο Νότος  
Αντάμ:
^2

Από την αγορά ξέρετε ότι συμπαίκτης σας πρέπει 
να έχει 7φυλλο κούπα. Αν παίξετε λοιπόν κούπα 
ο εκτελεστής θα κόψει στο χέρι του, θα εισπράξει 
#QJ στον μορ, θα ανέβει στο χέρι του με τον ^Α 
που σίγουρα έχει, θα πάρει το τελευταίο σας ατού 
με τον #Κ και στη συνέχεια θα τρέξει τα σπαθιά 
κάνοντας 5 λεβέ στα ατού, 5 στα σπαθιά και 2 
Άσους στα κόκκινα χρώματα, σύνολο 12 λεβέ. 
Υπάρχει μόνο μια, καταπληκτική, άμυνα που 
μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να βάζει μέσα το 
συμβόλαιο. Αφού πάρετε τον #Α στη δεύτερη 
ή τρίτη λεβέ γυρίστε τον ^Κ! Έτσι αφαιρείτε το 
ανέβασμα-κλειδί  στο χέρι του εκτελεστή. Εφό-
σον αυτός δεν έχει και τον ^J και έχει την κατανο-
μή του διαγράμματος (3-3 στα μικρά χρώματα) το 
συμβόλαιο θα μπει μαγικά μέσα.

Ένας προσεκτικός παίκτης στη θέση της Ανατολής, πριν παίξει στη δεύτερη 
λεβέ, θα μετρήσει τις πιθανές λεβέ που μπορεί να κάνει η άμυνα. Ποιά είναι 
τα στοιχεία που πρέπει να έχει υπόψη του; Καταρχήν η αντάμ είναι σίγου-
ρα σόλο γιατί αν η Δύση έχει βγει από ΚJ2 (πράγμα έτσι και αλλιώς απίθα-
νο σε αυτή την αγορά) ο εκτελεστής θα έχει ανοίξει 1ΧΑ με σόλο καρό.  Ση-
μαντικό ακόμη είναι ότι η Ανατολή κρατά τον άσο ατού. Ο άσος είναι πλεο-
νέκτημα, αλλά ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι έχει τρία ατού, οπότε η Δύση 
έχει μόνο δύο ατού. Αν γυρίσει καρό, θα κόψει η Δύση αλλά ποια θα είναι 
η 4η λεβέ της άμυνας; Όταν η Ανατολή πιάσει με τον $Α, η Δύση δεν θα 
έχει άλλο ατού για να κόψει και ίσως να είναι πολύ αργά να παιχτούν οι πί-
κες, αφού, αν ο Νότος έχει τον #Α στα δυο καλά καρά του μορ θα διώξει 
χανόμενες πίκες. Επομένως, η Ανατολή πρέπει να μη βιαστεί να δώσει κο-
φτή καρό, αφού την δίνει και μετά, αλλά να γυρίσει πίκα στη δεύτερη λεβέ

Λύσεις από σελ.  25

Δ B A N
1#

4$ 4# 5$ 5#
πάσο 6# όλοι

πάσο Δ B A N
1XA

πάσο 2& πάσο 2$
πάσο 4$ όλοι 

πάσο
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Αν τα ατού των αντιπάλων είναι μοιρασμένα 3-3 και τα σπαθιά 3-2 οι δέκα λεβέ 
είναι εύκολες. Επειδή όμως το πιθανότερο είναι να βρει ο Νότος τα ατού 4-2, πρέ-
πει να προσέξει πώς θα κατορθώσει να κάνει τη δέκατη λεβέ από τα σπαθιά χω-
ρίς να χάσει τον έλεγχο στα ατού. Αφού κέρδισε την αντάμ ο εκτελεστής δεν πρέ-
πει να κόψει καρό αλλά να παίξει τον &Α και σπαθί, δίνοντας χέρι στην άμυνα. 
Αν η άμυνα συνεχίσει με καρό, κόβει στο χέρι του και παίζει τον #Κ για να φύγει 
ο #Α. Κόβει το επόμενο καρό της άμυνας και μαζεύει σε τρεις γύρους τα υπόλοι-
πα ατού από τα χέρια των αντιπάλων. Τέλος παίζει σπαθί και με το τελευταίο ατού 
μπορεί να πάρει χέρι για την πολυπόθητη 10η λεβέ από σπαθί.

Μπορείτε βέβαια να παίξετε τον Βαλέ καρό ελπίζοντας να βρείτε τη Ντάμα 
στη Δύση, ώστε αργότερα στον καλό Ρήγα καρό να διώξετε μια χανόμενη 
πίκα από το χέρι σας. Όμως έχετε πολύ καλύτερο τρόπο εκτέλεσης που με 
τα ατού μοιρασμένα 2-1 στους αμυνόμενους σας προσφέρει σχεδόν 100% 
πιθανότητες επιτυχίας. 
Μαζεύετε τα ατού της άμυνας, καταλήγοντας στον μορ, παίζετε το $3 για 
το $8 του χεριού σας και στη συνέχεια στον καλό $Α διώχνετε από τον 
μορ το ^10. Τώρα κόβετε την τελευταία σας κούπα στο μορ, παίζετε τον 
«ξερό» πλέον Ρήγα καρό και κλείνετε την Ανατολή, η οποία θα πρέπει να 
παίξει είτε εκτός ταμπλό, είτε πίκα, οπότε βγάζετε το συμβόλαιό σας. 

  Eξασκηθείτε 
  στην εκτέλεση

ΠPOBΛHMA 2 (***)

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

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

10. A Σ O I A Z H N P H

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

Ζεύγη. Όλοι στη δεύτερη  
Μοίρασε η Ανατολή

Αντάμ: ^J

Αντάμ: $9

# -
$ AJ643
^ A642
& AJ62

#  K8542
$ J3
^ K10
& AK104

#  KQJ10986
$ 9
^ 7
& 9753

#  J6
$ AK82
^ J
& QJ9876

# A4
$ K108752
^ J109
& 84

# 10973
$ 95
^ 987643
& 5

#  7532
$ Q
^ KQ853
& KQ10

#  AQ
$ Q10764
^ AQ52
& 32

Β
Δ    Α

Ν

Β
Δ    Α

Ν

Ομάδες. Όλοι στη δεύτερη  
Μοίρασε ο Νότος

Δ B A N
3#

πάσο 4# όλοι 
πάσο

Δ B A N
1$ 2&

2$* πάσο 3&
πάσο 3# πάσο 4&

πάσο 5& όλοι 
πάσο

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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ΜΑΥΡΙΣΤΕ 13 ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ 

ΟΡΙΖOΝΤΙΑ
1. Δύσκολο να γλιτώσεις απ' αυτούς τους...έρωτες! 
2. Γνωστή μάρκα βιντεοπαιχνιδιών – Άτακτο πλήθος πολεμιστών
3. Κι έτσι ο σακάτης – Τα προφέρεις κι έχεις μια πόλη
4. Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός – Ελληνική αποικία 
 στη Σικελία
5. Αρχικά ομίλου μπριτζ – Άρχοντάς του ο...δράκουλας (γεν)
6. Θεός που λατρέυτηκε στην Αίγυπτο (αιτιατ) – Συνενώθηκε με τον ΟΑΜ
7. Δικά σου, μάγκικα κι αντίστροφα – Κομμένη πρόθεση από....δασυνόμενη 

λέξη! - Το χαϊδευτικό της....Τέυλορ
8. Ο έξυπνος έχει πολλές, εδώ να γράψεις μία – Κατακόκκινο ποιητικά
9. Διαζευκτικό εγγλέζων – Δείχνει – Αυτό λείπει
10. Κόλπος της αττικής

ΚΑΘΕΤΑ
1. Πάρα πολύ παλιός
2. Δεν φέρεται τίμια αυτό – Κάθε σωματείο έχει τη δική του
3. Δεν κάνει τον που το φορά – Τα τραίνα οργανώνει
4. Η τηλεόραση που χάσαμε (αντιστρ) – Δυο ίδια και...σωπαίνεις – Κι αυτές οι λεβέ 

πληρώνονται....
5. Μηλαράκια – Δεν γίνεται υπόθεση χωρίς αυτό
6. Επίθετο κάλλους (ουδ. πληθ)
7. Ντάντε Γκάμπριελ......γνωστός ζωγράφος – Αξεσουάρ κομμωτηρίου
8. Ίδιο με το 9α οριζοντίως – Παιδεύει η ορθοφωνία του – Πρώτο συνθετικό για ....

διαλύτες
9. Άντε να τον βρεις το Σαββατοκύριακο (είπε ο Γούντυ Άλεν)
10. Γιος του Νώε! - Η εποχή γαλλιστί!

Από την Τασία Μπαμπούλα

Το
μπριτζόλεξο

Περιφέρεια

Πρόγραμμα Σωματείων
∆ΕΥΤΕΡΑ 
ΑΟΜ Ζεύγη ταυτ. µε handicap 19:30 

Ζεύγη 1-6 20:00 

ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν ταυτ. / 20:15

ΑΟΜΨ 
Ζεύγη 1-9  / Ζεύγη 1-6 19:30  
Ζεύγη Όπεν  ταυτ. 20:30 

AOT Oμάδες 1-9, Oμάδες 1-6 20:15 
ΙΚΑΡΟΣ Ζεύγη 1-6 20:00 
ΔIONYΣOΣ Oμάδες Όπεν 17:00
EΔPA Ζεύγη 1-9 19:30
AΣAE Oμάδες Όπεν 19:30
ΘPAKOM Ζεύγη Όπεν 18:00

ΟΑΜΚΗ
Ζεύγη Όπεν µε handicap 10:30
Oμάδες Όπεν1-9 / 1-6 20:00

ΟΑΑ Ζεύγη 1-9 19:30 
ΟΑΜΛΕ Oμάδες Όπεν / 1-9 20:30 
ΟΑΜΠΕΙ ΖεύγηΌπεν ταυτ. , Ζεύγη 1-6 20:00 

ΟΠΑΦ-MEΛIΣΣIA
Ζεύγη Όπεν Swiss 20:00 
Ζεύγη 1-6 19:30 

TPITH
ΑΟΜ Ζεύγη Όπεν ταυτ. 20:30 

ΑΟΜΒ 
Ζεύγη Όπεν 10:30 
Ζεύγη 1-6 18:45 
Ζεύγη Όπεν µε handicap 20:15

ΑΟΜΨ 
Ζεύγη 1-6 16:30
ΖεύγηΌπεν ταυτ. 20:30 

ΑΟΤ 
ΖεύγηΌπενταυτ. 20:15 
Ζεύγη1-9 ταυτ. 20:15 

∆ΙΟΝΥΣΟΣ Ζεύγη Όπεν 10:45 
AΣAE Ζεύγη Όπεν / 1-9 ταυτ. 19:15 
ΙΚΑΡΟΣ Ζεύγη1-9 ταυτ. 20:00 
AΣNB ΖεύγηΌπεν ταυτ. 19:30 

ΟΑΜΛΕ 
Ζεύγη 1-9 ταυτ., Ζεύγη 1-6 20:00 

ΖεύγηΌπεν ταυτ.  20:30

ΟΑΜKH
Ζεύγη1-6 17:00 
Ζεύγη1-9 ταυτ.  19:30
ΖεύγηΌπενταυτ.  20:00

ΟΠΑΦ-ΜΕΛΙΣΣΙΑ Ζεύγη1-9 19:30 
TETAPTH
ΑΟΜ Ζεύγη 1-6 20:00 

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

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

ΑΟΤ Ζεύγη 1-9 20:15 

ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΕΣ ΖεύγηΌπενταυτ. 18:45 

ΙΚΑΡΟΣ Ζεύγη Όπεν ταυτ. 20:00 
AΣAE Ζεύγη  Όπεν ταυτ. 19:30
ΜΠΟΚΑ Οµάδες Όπεν, Οµάδες 1-9 20:15 
ΟΑΑ Ζεύγη Όπεν 10:30 

ΟΑΜΛΕ 
ΖεύγηΌπεν handicap (Aρένα) 10:30 
Ζεύγη 1-6 16:30
ΖεύγηΌπεν handicap 19:30

ΟΑΜΠΕΙ ΖεύγηΌπενταυτ. 20:00 

ΟΠΑΦ-MEΛIΣΣIA
ΖεύγηΌπεν 20:00 
Ζεύγη 1-6 19:30 

OAMKH
Ζεύγη µε handicap 10:30
Ζεύγη 1-6 19:30
Ζεύγη1-9 Swiss 20:00

ΠEMΠTH
ΑΟΜ ΖεύγηΌπενταυτ., Ζεύγη 1-9 20:30
ΑΟΜΒ Οµάδες με άθροισμα 36 20:15 

ΑΟΜΨ 
Ζεύγη 1-9 19:30 
ΖεύγηΌπενταυτ. 20:30

ΑΟΤ 
ΖεύγηΌπενταυτ.µεhandicap 20:15 
Ζεύγη 1-6  20:15

AΣAE Oμάδες 1-9 19:30 

ΔIONYΣOΣ Ζεύγη Όπεν 10:45 
ΙΚΑΡΟΣ Ζεύγη Όπεν 10:45 

OAMKH
Ζεύγη1-6 Swiss 19:30 
Ζεύγη Όπεν Swiss  20:30

ΜΠΟΚΑ Ζεύγη Όπεν µε handicap 20:00 
ΟΑΑ Ζεύγη Όπεν, Ζεύγη 1-6 19:00 
ΟΑΜΛΕ Oμάδες Όπεν 20:30 
ΟΠΑΦ-MEΛIΣΣIA Oμάδες 1-9/ Oμάδες 1-6 19:30 
ΠAPAΣKEYH
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν 20:15 

ΑΟΜΨ 
Ζεύγη Όπεν µε handicap 10:30 
Oμάδες 1-6  16:30
Ζεύγη Όπεν  20:30

AOT Ζεύγη Όπεν 19:00 
ΑΣAE Aτομικός 11:00 

ΟΑΜΛΕ Ζεύγη Όπεν µε handicap 19:30 

ΟΑΜKH Ζεύγη 1-6 17:00
ΣABBATO
ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν 19:30 
OAA Ζεύγη Όπεν 10:30 
ΜΠΟΚΑ Ζεύγη Όπεν µε handicap 11:30 
KYPIAKH
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν 19:30 

ΑΟΜΨ 
Ζεύγη Όπεν 19:30 
Ζεύγη 1-9 19:30 

ΑΟΤ Ζεύγη Όπεν, Ζεύγη 1-6 19:00 
ΙΚΑΡΟΣ Ζεύγη Όπεν 19:00 
ΟΑΜΛΕ Ζεύγη Όπεν, Ζεύγη 1-6 19:30 
AOM Ζεύγη Όπεν µε handicap 18:30 
ΟΑΜΚΗ Ζεύγη Όπεν/ 1-9 / 1-6 19:30 
AΣAE Ζεύγη Όπεν 18:00

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

το πρόγραμμά τους όπως είχε. 
Ενημερωθείτε σχετικά από το site της ΕΟΜ.

Aγωνιστικό Πρόγραμμα

1-3 Kύπελλο Eλλάδας

8-10 AMIωαννίνων, Aθηναϊκός OM  

15-17
Πανελλ. Πρωτ. Kατηγοριών 

(Προκριματικός)

22-24 OAAθηνών, OΠAΦιλοθέης

29-1/
12

Πανελλ. Πρωτ. Kατηγοριών 
(Tελικός)

6-8
OAMΛE AΣAιγυπτιωτών E, Ίκαρος, 7-9 

OAM Pόδου  
13-15 Περιφ. B. Eλλάδας (Θεσσαλονίκη)

20-22 Aθηναϊκός OM, AOTαταύλα

27-29 OAM Πειραιά, OΠAΦιλοθέης

Nοέμβριος

Δεκέμβριος

ΑΟΜΜ - Βόλος
Δευτέρα 19:15 Ζεύγη Όπεν ταυτ.

Τετάρτη 19:15 Ζεύγη Όπεν ταυτ.

ΑΟΜΣ – Κιάτο
Tρίτη 19:15 Ζεύγη Όπεν

Τετάρτη 18:00 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 19:30
Ζεύγη Όπεν-
Oμάδες

Τετάρτη 19:30 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.

APKOAM - 
Tρίπολη

Δευτέρα 20:00 Ζεύγη Όπεν ταυτ.

Τετάρτη 20:00 Ζεύγη Όπεν ταυτ.




