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TOΜΠΡΙΤΖ Το γράμμα 
του προέδρου
Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι 

Eπιτέλους λύθηκαν τα βασικότερα 
προβλήματα σχετικά με τον σχεδιασμό 

του περιοδικού μας από την ΕΟΜ και 
τα τρία πρώτα τεύχη του 2014 θα 
αναρτηθούν στο site πολύ σύντομα.
Οι εκτυπώσεις θα ακολουθήσουν, ώστε το περιοδικό μας να 
επανέλθει στη φυσιολογική του ροή.
Είμαστε ήδη στα μέσα της χρονιάς και θα αρχίσω από τα καλά 
νέα:
- Περισσότερα νέα αγωνιστικά δελτία από κάθε άλλη χρονιά 
φέτος
- Περισσότερες ανανεώσεις αγωνιστικών δελτίων μέσα στο 
πρώτο τετράμηνο
- Οι εθνικές μας ομάδες ετοιμάζονται για την εκπροσώπησή μας
- Η εκπαίδευση γίνεται προτεραιότητα της ΕΟΜ αυτή τη 
χρονιά, με σεμινάρια και εξετάσεις για τους διαιτητές και τους 
εκπαιδευτές
- Αρκετοί αθλητικοί σύλλογοι μάς προσεγγίζουν για να μάθουν 
τον τρόπο δημιουργίας τμήματος μπριτζ
Όλα τα παραπάνω δίνουν έναν αέρα αισιοδοξίας και ελπίδας, 
καθώς έχουμε και τα άσχημα νέα, όπως την πενιχρή κρατική 
επιχορήγηση, που οριστικοποιήθηκε στα 5000 ευρώ (ναι καλά 
ακούσατε!), αλλά κυρίως την αντιμετώπιση του ίδιου μας του 
φόβου.
Ως απόηχο αυτού του φόβου και του πανικού εκλαμβάνουμε τα 
διάφορα περιστατικά αθλητών που παίζουν χωρίς ανανεωμένο 
αγωνιστικό δελτίο και που διαμαρτύρονται συνεχώς για την 
ακρίβεια.
Επιτρέψτε μου να τοποθετηθώ:
τα χρήματα που συγκεντρώνουν η ΕΟΜ και οι όμιλοι από τους 
αθλητές επιστρέφουν με κάθε δυνατό τρόπο στους ίδιους.
Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε προς αυτή την κατεύθυνση, 
προσπαθώντας να είμαστε μέρος της λύσης και χαιρόμαστε 
όταν σας έχουμε αρωγούς και όχι επικριτές σ’ αυτόν το δύσκολο 
δρόμο.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Αλέξανδρος Αθανασιάδης
Πρόεδρος της ΕΟΜ
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e-mail: magazine@hellasbridge.org 
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έγγραφη άδεια του εκδότη.
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Ο κόσμος του ΜΠΡΙΤΖ

Aγωνιστικά και άλλα
Επιμελείται ο Άσσος Πίκα

Έφυγε από κοντά μας
Ο Βασίλης Σοφιός ενεργό μέλος και από τα παλαιότερα στελέχη 
του ΟΑΜΠΕΙ, με πολύ μεγάλη συνεισφορά στον Πειραιώτικο σύλλο-
γο.  Ο Βασίλης ενέπνευσε σε όλη του την οικογένεια την αγάπη για το 
μπριτζ και έχει αφήσει πίσω του σημαντική παρακαταθήκη. Η καλή 
του καρδιά και το πληθωρικό του χιούμορ δεν είχαν αφήσει κανέναν 
μας ασυγκίνητο. 

{ Οι εθνικές μας ομάδες θα ταξι-
δέψουν φέτος στην Κροατία,  

για να μας εκπροσωπήσουν στο 52ο Πα-
νευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα γίνει 
από τις 21 Ιουνίου έως την 1η Ιουλίου. Οι 
συνθέσεις των ομάδων είναι:  
ΟΠΕΝ: Λ. Ζώτος – Α. Σαπουνάκης, Π. Αγ-
γελόπουλος – Σ. Ζώζης, Ν. Δελημπαλτα-
δάκης – Γ. Παπακυριακόπουλος.
ΓΥΝΑΙΚΩΝ: Α. Κυριακίδου – Σ. Λαμπρι-
νού, Λ. Μαμιδάκη – Λ. Οικονόμου, Γ. 
Μήτση – Μ. Παναγάκη. 

{ H φετινή καμπάνια της ΕΟΜ 
για νέους μαθητές, η οποία 

πραγματοποιήθηκε μέσω facebook, 
κατέγραψε ενδιαφερόμενους που ξε-
πέρασαν τους 1500, συγκριτικά με τους 
300-500 των προηγούμενων ετών και το 
αποτέλεσμα δικαίωσε την επιλογή. 

{ Οι 630 από τους παραπάνω 
ενδιαφερόμενους έχουν πλέ-

ον αγωνιστικό δελτίο, ένα 30% δε θα 
προσέλθει στα μαθήματα τελικά - αλλά 
ευχαρίστως δέχθηκε να ενημερώνεται 
και να ενημερώνει με τη σειρά του φί-
λους - και οι υπόλοιποι ανήκουν στην 
κατηγορία εκείνων που ελπίζουν κάποτε 
να ξεκινήσουν αυτό το υπέροχο παιχνίδι. 

{ Ο Φυσιολατρικός Σύλλογος 
«Όαση» στη Νέα Φιλαδέλφεια 

Αττικής, τα «Εντευκτήρια Εκάλης», ο 
Αθλητικός Σύλλογος «Κεραυνός» στο 
Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, αλλά και 
ο Χώρος Δημιουργίας και Έκφρασης 
«Φουγάρο» στο  Ναύπλιο πραγματο-
ποίησαν φέτος μαθήματα μπριτζ. Σε 
ορισμένους από τους παραπάνω τόπους 
αναμένουμε και την ίδρυση των αντί-
στοιχων σωματείων.

{ Από τις 30 Ιανουαρίου 
έως τις 2 Φεβρουαρίου 

πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο 
το σεμινάριο της Πανευρωπαϊκής 
Ομοσπονδίας σε στελέχη των 
Ομοσπονδιών μελών. Την ΕΟΜ 
εκπροσώπησε το μέλος του ΔΣ 
Λάζαρος Καραγιαννόπουλος με 
τη σύζυγό του Ανέττα Ρήτα. Ειδικό 
άρθρο στην επόμενη σελίδα.

{ Πενταψήφιοι έγιναν φέτος 
οι αριθμοί μητρώου, κα-

θώς η βάση δεδομένων της ΕΟΜ 
κατέγραψε τον αριθμό10000. 

{ Ο αθλητής Μαρίνος Ιωάννης από 
τον Αθλητικό Όμιλο Μπριτζ 

Χαλκίδας ήταν εκείνος που πήρε τον 
παραπάνω αριθμό μητρώου και τιμής 
ένεκεν η ΕΟΜ του δώρισε το παράβολο.
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Νέα από την Κύπρο
Σεμινάριο Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μπριτζ - Βερολίνο 2014 
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Μπριτζ έλαβε μέρος στο σεμινάριο που διοργανώνει  κάθε 
δύο χρόνια η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μπριτζ με στελέχη των Ομοσπονδιών – μελών. 
Φέτος πραγματοποιήθηκε από 30 Ιανουαρίου έως 2 Φεβρουαρίου 2014 στο όμορφο 
χιονισμένο Βερολίνο με θερμοκρασία καλωσορίσματος -6! 
Η θερμοκρασία ανέβηκε με τις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις στο ξενοδο-
χείο  Maritim και ένα πολύ εύγευστο gala dinner στο ξενοδοχείο Hayat. Η ανταλλαγή 
πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των μελών ήταν πολύτιμη. Ιδιαίτερη μνεία  έγινε 
στη χρήση της τεχνολογίας και των Social Media, αλλά και στην απόλυτη ανάγκη εξά-
πλωσης του αθλήματος μας μεταξύ της νεολαίας. 
Την Κύπρο αντιπροσώπευσαν οι Ρένα Λόρδος (Αντιπρόεδρος) και Ρένα Λιβέρα (Γραμ-
ματέας). Στη διπλανή φωτογραφία, με την ελληνική αντιπροσωπεία Λάζαρο Καραγι-
αννόπουλο - Ανέττα Ρήτα  από τα όμορφα Ιωάννινα και τον Φώτη Σκουραλίκη της EBL. 
Επίσης με τον Πρόεδρο της EBL κ. Yves Aubry.  

Εδώ και αρκετά χρόνια έχει γίνει κα-
τανοητό ότι η ανάπτυξη του μπριτζ 
στην Ευρώπη μπορεί ιδιαίτερα να 
βοηθηθεί τόσο με συνεργασία των 
Ομοσπονδιών - Mελών, όσο και με 
κεντρική καθοδήγηση μέσω της EBL.
Είναι δεδομένο ότι το κύριο έργο της EBL 
πρακτικά εξαντλείται στη διοργάνωση των 
Πανευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων, καθώς 
και στη συνεργασία με παγκόσμιους φορείς. 
Με μόνο τρεις μόνιμους υπαλλήλους, η προ-
ώθηση κοινής στρατηγικής δράσεων, καθώς 
και η συγκέντρωση και διάθεση κατάλληλων 
εργαλείων και βέλτιστων πρακτικών για υι-
οθέτηση από τις Ομοσπονδίες – Μέλη είναι 
ιδιαίτερα δύσκολη.
Θέλοντας όμως να συνδράμει στην κάλυψη 
αυτού του κενού, έχει καθιερώσει τη διορ-
γάνωση ενός σεμιναρίου κάθε 2 χρόνια.
Το 7ο Σεμινάριο της EBL έλαβε χώρα στο 
Βερολίνο από 30 Ιανουαρίου έως 2 Φεβρου-
αρίου 2014 με περίπου 100 συμμετέχοντες 
από 30 χώρες της Ευρώπης.

Τα θέματα του σεμιναρίου
Το πρόγραμμα του Σεμιναρίου περιλάμβανε 
κεντρικές ομιλίες, ομαδικές συνεδρίες εργα-
σιών, παρουσίαση και ανάρτηση φωτογρα-
φικού υλικού και poster εργασιών. Οι συνε-
δρίες ήταν ιδιαίτερα εντατικές καλύπτοντας 
και αναπτύσσοντας ζητήματα όπως:
• Οικονομικά θέματα βιωσιμότητας της Ευ-
ρωπαϊκής Ομοσπονδίας
• Τεχνικά και ποιοτικά στοιχεία Ευρωπαϊκών 
Πρωταθλημάτων
• Διαιτησία
• Διδασκαλία

• Εισαγωγή και αξιοποίηση νέων τεχνολογι-
ών σε αγωνιστικές εκδηλώσεις
• Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός ιστοσελί-
δων ως μέσο ενημέρωσης και διάδοσης, κα-
θώς και αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης
• Περαιτέρω αξιοποίηση των ευκαιριών του 
internet
• Διαφήμιση του αθλήματος
• Μπριτζ και νεολαία
Κεντρικό θέμα αποτέλεσε το μέλλον του 
αθλήματος στην Ευρώπη όπου αναπτύχθη-
καν οι παρακάτω άξονες
• Τρόποι Διαφήμισης και προσέλκυσης νεο-
λαίας (εντυπωσιακό παράδειγμα η παρουσί-
αση του Ισραήλ και τα αποτελέσματα τους 
στην ανταπόκριση των νέων, παράλληλα με 
τις συνεχείς επιτυχίες της εθνικής ομάδας 
νέων)
• Συνεργασία σε εθνικό επίπεδο με κυβερνη-
τικούς φορείς, όσο και αξιοποίηση κονδυλί-
ων σε δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πχ 
“Cerebrum Sanum in Corpore Sano”
Επίσης παρουσιάστηκε η πορεία και οι σύγ-
χρονες δράσεις της Παγκόσμιας Ομοσπονδί-
ας, από τον πρόεδρο της WBF, κο Gianarrigo 
Rona.
Τις παρουσιάσεις του Σεμιναρίου μπορεί να 
βρει κανείς αναρτημένες στο site της EBL.

EBL και ΕΟΜ
Ήταν ιδιαίτερα σημαντική η συμμετοχή της 
Ελληνικής αντιπροσωπείας στο Σεμινάριο.
Η ματαίωση της διεξαγωγής του Πανευ-
ρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2012 στην 
Ελλάδα, η απουσία εκπροσώπησης στο προ-
ηγούμενο σεμινάριο της EBL το 2012, καθώς 

και η συγκυρία της ύφεσης και της γενικότε-
ρης οικονομικής κατάστασης στην Ελλάδα, 
ήταν θέματα που αρκετά είχαν θορυβήσει 
την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία και είχαν δημι-
ουργήσει ποικίλες εντυπώσεις διεθνώς.
Η συμμετοχή βοήθησε στην άρση αρνητι-
κών εντυπώσεων με την αντιμετώπιση των 
θεμάτων στην ρεαλιστική τους διάσταση.
Από την άλλη πλευρά, υπήρξε η δυνατό-
τητα της ενημέρωσης επάνω στις εξελίξεις 
των διαφόρων προβληματισμών, τάσεων 
και καλών πρακτικών. Η συμμετοχή μας 
σε παρόμοιες εκδηλώσεις λειτουργεί ώστε 
το Ελληνικό μπριτζ να εκσυγχρονίζεται, να 
εξελίσσεται και να ισχυροποιείται όλο και 
περισσότερο, τόσο σε εθνικό όσο και σε πα-
νευρωπαϊκό επίπεδο.
Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι στις 
υπόλοιπες χώρες τις Ευρώπης συζητάνε 
για την εδραίωση του αθλήματος τόσο στην 
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαί-
δευση όσο και στα προγράμματα σπουδών 
στο Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση Πανεπιστημιακού Αθλη-
τισμού (EUSA) και τη Διεθνή Ομοσπονδία 
Πανεπιστημιακού Αθλητισμού (FISA) και 
αυτή η θεματολογία πρέπει να απασχολεί 
συχνότερα και εντονότερα τις σκέψεις και 
τις δράσεις μας.
Οι τέσσερις αυτές μέρες αποτελέσαν μια 
ενδιαφέρουσα ευκαιρία για τους συμμετέ-
χοντες να ανταλλάξουν σκέψεις, εμπειρίες 
προβληματισμούς και να νιώσουν μέλη μιας 
μεγάλης κοινότητας, όπου μπόρεσαν να μοι-
ραστούν τις ανησυχίες αλλά και τα οράματα 
τους, εντείνοντας τη σύσφιξη των σχέσεων 
μεταξύ των Ομοσπονδιών – Μελών της EBL.

Σεμινάριο Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μπριτζ - Βερολίνο 2014 Γράφει ο Λάζαρος Καραγιαννόπουλος
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Κύπελλο 2013 • 1-3 Νοεμβρίου
Το Κύπελλο Ελλάδος 2013 διεξήχθη από 1 έως 3 Νοεμβρίου κατευθείαν σε τελικό στάδιο, σε 
τέσσερις ενότητες κατηγοριών και σε ισάριθμα Σωματεία της Αττικής. Έτσι η ενότητα όπεν 
αγωνίστηκε στα εντευκτήρια του Σωματείου ΟΑΜΚΗ και είχε συμμετοχή 23 ομάδων. Η ενότη-
τα 1-11 στα εντευκτήρια  του ΟΠΑΦ με συμμετοχή 18 ομάδων, η ενότητα 1-9 στα εντευκτήρια  
του ΟΑΑ με συμμετοχή 21 ομάδων και η ενότητα 1-6 στα εντευκτήρια  του ΑΟΜ με συμμετοχή 
29 ομάδων.  Οι τρεις πρώτες νικήτριες ομάδες ανά κατηγορία:

1-16

1 Δοξιάδης Κ, Κανναβός Π, Κοντομήτρος Κ, Κουκουσέλης Α

2
Έιντι ΜΣ, Βρούστης Β, Καραμανλής Φ, Πρωτονοτάριος Μ, Καραμανλής Μ, 
Ματζιάρης Α

3 Διαλυνάς Α, Διαλυνάς Μ, Κάτσαρης Ν, Λαδόπουλος Λ

1-11

1
Ρούσογλου Μ, Μπομπολάκη Μ, Νικολόπουλος Χ, Ορνιθόπουλος Μ, Τόγιας Σ, 
Αναστασάτος Αρ

2 Νίκα Β, Ντουβής Μ, Καμτσίου Τα, Κορδούτης Γ

3 Δημητρακόπουλος Α, Τριανταφύλλου Π, Λαγάνης Σ, Μακρή Ε, Μπαλέσιας Β

1-9

1 Αναπλιώτου Α, Γιαννακάκη Ι, Βαλάτσος Γ, Σκουλικάρη Β

2 Γιαννακούρος Σ, Καραχάλιος Γ, Καράκος Χ, Παπακωνσταντίνου Κ.

3 Καραντάσης Ι, Βορίση Α, Παύλου Μ, Κούσης Μ

1-6

1 Παπανικολάου ΕΙ, Καννάς Κ, Καρβουνιάρης Σ, Χάνης Β, Βλάχος Ο

2 Τογανίδης Ν, Τογανίδη Σ, Αντωνάκου Μ, Τσαγκαρης Β, Παναγόπουλος Δι

3
Τζαβάρα Α, Κουδουμογιανάκη Π, Ζαμπέλλας Ε, Μαστορίδης Γ, Γουτάκη Σταυ-
ροπούλου Ο

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κατηγοριών
Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κατηγοριών 2013 συμμετείχαν, στο προκριματικό στάδιο, 407 
ζεύγη από όλη την Ελλάδα, αριθμός ρεκόρ για τον αγώνα αυτόν. 

Οι τελικοί έγιναν από 29 Νοεμβρίου έως 1 Δεκεμβρίου στην Αθήνα με συμμετοχή 28 ζευγών 
στην κατηγορία Μάστερς (εντευκτήρια ΟΑΜΛΕ) , 40 στην 9-11 (εντευκτήρια ΑΟΜΒ), 42 στην 
6-9 (εντευκτήρια ΟΑΜΠΕΙ) και 56 στην 1-6 (εντευκτήρια ΟΑΜΚΗ). Για πρώτη φορά ο τελικός 
στην κατηγορία όπεν έγινε σε 2 φάσεις, ημιτελική και τελική, σε 4 ημερίδες.  

Οι τρεις πρώτοι νικητές ανά κατηγορία:

12-16

1 Κουκουσέλης Α - Κοντομήτρος Κ 250,83

2 Διαλυνάς Α - Κουφάκης Ε 246,88

3 Σαπουνάκης Α - Ζώτος Λ 243,45
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9-11

1 Μάρκς Α - Σιδέρης Γ 446,57

2 Σαλεβουράκη Ε - Βούρδογλου Γ 439,27

3 Τόγιας Σ - Αναστασάτος Αρ 434,20

6-9

1 Κούτρη Β  - Καραγιάννη Ρ. 463,14

2 Γιαννούλης Γ.  - Θεοδωράκης Γ 443,65

3 Τζίμας Λ - Δρίβας Ε 434,98

1-6

1 Λουκόπουλος Α - Ράπτης Π 436,30

2 Κακαβούλης Ν - Θεοδωρίδης Κ 430,23

3 Σαραντίδη Μ - Σαραντίδης Σ 413,15

Περιφερειακό Πρωτάθλημα Βόρειας Ελλάδας
To Περιφερειακό πρωτάθλημα Βόρειας Ελλάδας 2013 διεξήχθη από  13 έως 15 Δεκεμβρίου 
2013 στα εντευκτήρια των ΟΑΜΘ και ΛΑΜΘ. Ο αγώνας Ζευγών έγινε σε 2 κατηγορίες, όπεν και 
1-9 με συμμετοχή 37 και  19 ζευγών αντίστοιχα. Ο αγώνας Ομάδων έγινε σε μια ενιαία κατηγο-
ρία με συμμετοχή 8 ομάδων.  Οι πρώτοι νικητές: 

12-16

1

Ζ
ΕΥ

ΓΗ

Κουκουσέλης Α - Κοντομήτρος Κ 60,52

2 Αγγελόπουλος Π - Ζώζης Σ 57,65

3 Καστελοριζίου Μ - Θεοδωρίδης Ι 56,49

1-9

1

Ζ
ΕΥ

ΓΗ

Μαρμαρέλλης Ι - Μανδάνας Χ 62,24

2 Κοιλιαράκη Ε - Παπαδόπουλος ΓΡ 58,00

3 Γιετίμης Γ - Καλφόπουλος Ν 55,46

1-16

1

Ο
Μ

Α
Δ

ΕΣ

Οικονομόπουλος Γ., Λούσης Γ, Αθανασιάδης Α, Τριχόπου-
λος Α, Λαγγουράνης Φ 114,3

2
Σταυρινός Σ, Λεβή Τ, Κουκουσέλης Α, Προυκάκης Σ, Μπανί-
κας Χ, Κοντομήτρος Κ 108,4

3 Πουρλιώτης Γ, Χειμωνίδης Μ, Παναγάκη Μ, Νικολαίδης Π 71,5

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών 2014
Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών ανήκει στους τρεις ετήσιους ελίτ αγώνες που ανήκουν 
στην πρώτη βαθμίδα, διεξάγονται σε περισσότερα από ένα στάδια και συγκεντρώνουν τις 
περισσότερες συμμετοχές. Οι άλλοι δυο τέτοιοι αγώνες είναι το Π.Π. Ομάδων και το Π.Π. Κα-
τηγοριών (οι αγώνες επιλογής εθνικών ομάδων ανήκουν επίσης στην πρώτη βαθμίδα αλλά 
διεξάγονται κάθε δυο χρόνια, δεν απονέμουν βαθμούς διάκρισης και είναι «κλειστοί» για την 
πλειονότητα των αθλητών). Το Π. Π. Ζευγών είναι, κατά παράδοση, η πρώτη χρονολογικά με-
γάλη διοργάνωση του έτους.
Στο πρωτάθλημα του 2014 συμμετείχαν, στο προκριματικό στάδιο, 447 ζεύγη από όλη την 
Ελλάδα. Πρόκειται βέβαια για νέο μεγάλο ρεκόρ συμμετοχών που κατέρριψε το προηγούμενο, 
περσινό, των 421 ζευγών. 
Οι τελικοί έγιναν από 31 Ιανουαρίου έως 2 Φεβρουαρίου στην Αθήνα με συμμετοχή 40 ζευγών 
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στο όπεν, 52 στο 1-11, 48 στο 1-9 και 52 στο 1-6. Για πρώτη φορά ο τελικός στην κατηγορία 
όπεν έγινε σε 2 φάσεις, ημιτελική και τελική, σε 4 ημερίδες.  Οι τρεις πρώτοι νικητές ήταν:

1-16

1 Κουκουσέλης Α - Κοντομήτρος Κ 57,44

2 Ευαγγελίδης Δ - Παπαχατζής Ν 57,22

3 Αθανασιάδης Α - Οικονομόπουλος Γ. 56,54

1-11

1 Οικονόμου Α - Φασουλής Π 60,79

2 Σιμάτης Α - Γιαννιού Μ 57,99

3 Ακασιάδης Ι - Μπεμπλιδάκης Μ 57,86

1-9

1 Λείσος Γ - Κοκοβίδης Ε 58,13

2 Ευθυμιάτος Θ - Αμπατζόγλου Αθ 57,21

3 Γρίσπος Γ - Τσαγρής Τ 56,71

1-6

1 Καρυοφυλλίδης Β - Παϊσίδης Π 62,64

2 Τσιλογιάννογλου Ν - Χατζηνούσκας Ε 62,40

3 Ασκολίδης Γ - Νύκτας Δ 59,36

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μικτών Ομάδων 2014
Το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Μικτών ομάδων είναι μια από τις αρκετά δημοφιλείς διοργανώ-
σεις της ΕΟΜ. Φέτος διεξήχθη το τριήμερο 14 έως 16 Φεβρουαρίου σε τρεις κατηγορίες, 1-16, 
1-10 και  1-6 με συνολική συμμετοχή 70 ομάδων. Ο αγώνας της κατηγορίας 1-16 διεξήχθη στα 
εντευκτήρια του ΟΑΜΠΕΙ με συμμετοχή 27 ομάδων, του 1-10 στα εντευκτήρια του ΟΑΜΚΗ με 
συμμετοχή 29 ομάδων και του 1-6 στα εντευκτήρια του ΟΑΜΛΕ 13 ομάδων.  Οι νικητές των 
επάθλων ανά κατηγορία:

1-16

1
Παπαχατζής Ν, Σταθακοπούλου Ρ, Βελαίτη Π, Μωυσίδης Α, Μεσθε-
νέας Γ, Σπανού Β 181,89

2
Μπομπολάκης Σ, Μπομπολάκη Μ, Αργυροπούλου Μ, Παππάς Π, 
Κυριακούση Π 160,99

3
Κυριακίδου Α, Σαπουνάκης Α, Πλακίδα Η, Ζώτος Λ, Μαμιδάκη Λ, 
Ρουσσος Γ 150,44

1-10

1 Οικονόμου ΑΙ., Καρύδη Μ, Τάγαρης Δ, Βρεττού Σ 163,48

2 Γιαννακοπούλου Ρ, Βίγκος Β, Αναγνωστοπούλου Κ, Μαρίνος Α 155,54

3 Σπυρίδου Δ, Παπανικολάου Τ, Λείσος Γ, Κοκοβίδης Ε 147,41

1-6

1 Θεοδωρίδης Κ, Σιγάλα Ε, Λαμπαδαρίου Α, Κακαβούλης Ν 129,31

2 Αρβανίτης Α, Μπεναρδούτ Κ, Παυλάκη Π, Δήμου Γ 114,85

3 Κούσης Μ, Παύλου Μ, Κουτσιμπάνης Δ, Τσουκάτου Π 106,98
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Από τα πρώτα μας βήματα στο 
αγωνιστικό Μπριτζ, όλοι ακούμε 
το ρητό «στα εννιά τραβάμε ΑΚ», 
«στα εννιά δεν κάνουμε εμπάς». 
Στο παρόν άρθρο, λοιπόν, θα 
αναλύσουμε τους λόγους που 
δικαιολογούν την ύπαρξη αυτού 
του ρητού. 
Σε προηγούμενο τεύχος του περιοδικού 
μάθαμε ν’ αναλύουμε και να υπολογί-
ζουμε πιθανότητες κατανομών. Με τις 
γνώσεις αυτές, λοιπόν, θα συγκρίνουμε 
τα δύο διαφορετικά πιθανά σενάρια. Το 
σενάριο Α’ να κάνουμε εμπάς και το σε-
νάριο Β’ να πέφτει η Q.
AKJ10x
xxxx
Έχοντας τον παραπάνω συνδυασμό 
φύλλων, το πλάνο της εμπάς είναι:
Α1 = η Q εντός = 50%  , 
Α2 = η Q ξερή εκτός = 1/4 * 50% * 
½  = 6.25%. (η κατανομή 1-3 = 50% 
και αφού  θέλουμε συγκεκριμένα εκτός 
παίρνουμε τη μισή κατανομή)
Επομένως, η πιθανότητα του πρώτου 
πλάνου είναι Α = 56.25%.
Το πλάνο να πέσει η Q είναι:
Β1 = η Q 2φυλλη = 40% , 
Β2 = η Q ξερή οπουδήποτε = 1/4 * 
50% = 12.5%.
Β3 = 4-0 εντός, που θα το δεις όταν 
τραβήξεις τον Α = ½ * 10% = 5%.
Επομένως, η πιθανότητα του δεύτερου 
πλάνου είναι Β = 57.5%.
Όπως, φαίνεται, λοιπόν, όταν έχουμε 9 
φύλλα στον άξονα δεν κάνουμε εμπάς 
καθώς το πλάνο του ΑΚ στο κεφάλι εί-
ναι λίγο καλύτερο. 

Μερικές φορές, όμως, στην πράξη, δεν 
ακολουθούμε τη θεωρία γιατί μπορεί 
να έχουμε άλλες ενδείξεις από την αγο-
ρά. Μία ακόμα θεωρία που περιπλέκει 
τις παραπάνω πιθανότητες είναι η θε-
ωρία των κενών θέσεων. Σύμφωνα με 
αυτή, όταν ένας αντίπαλος έχει φανερά 
κάποια φύλλα σε κάποιο χρώμα (π.χ. 
έχει κάνει παρεμβολή), τότε έχει λιγό-
τερες κενές θέσεις από τον συμπαίκτη 
του. Επομένως, υπάρχει μεγαλύτερη πι-
θανότητα ο συμπαίκτης του να έχει κά-
ποιο χαρτί σε κάποιο άλλο χρώμα. Και 
οι δύο παίκτες ξεκινάνε με 13 κενές θέ-
σεις και στη πορεία της αγοράς και της 
εκτέλεσης μειώνονται οι κενές θέσεις. 
Για παράδειγμα, όταν ένας παίκτης έχει 
παρεμβληθεί στο επίπεδο ένα, σε ένα 
χρώμα, τότε έχει 5 λιγότερες κενές θέ-
σεις για τα υπόλοιπα χρώματα. 
Παρακάτω παρατίθενται δύο παρα-
δείγματα στα οποία πρέπει να κάνουμε 
εμπάς παρά το 9φυλλο φιτ. Στο πρώτο 
παράδειγμα ακολουθούμε τη θεωρία 
των κενών θέσεων, ενώ στο δεύτερο 
απλή λογική σκέψη.

  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1ο    Όλοι στην πρώτη

Στο συγκεκριμένο πα-
ράδειγμα ο Ν καλείται 
να βγάλει 4# έχοντας 
9φυλλο φιτ. Με βάση 
τις πιθανότητες το σω-
στό παίξιμο θα ήταν 
να τραβήξουμε ΑΚ στο 
κεφάλι και να ελπίζουμε 

να πέσει η Q ξερή ή 2φυλλη. Ωστόσο, 
αν ανατρέξουμε στη θεωρία κενών 
θέσεων και ρίξουμε μια ματιά και στην 
αγορά παρατηρούμε ότι η Ανατολή έχει 
παρεμβληθεί 1$. Επομένως, έχει πέντε 
λιγότερες κενές θέσεις από τη Δύση. 
Η διαφορά στις δύο πιθανότητες είναι 
πολύ μικρή, μόλις 1.25%. Άρα στη συ-
γκεκριμένη περίπτωση επιλέγουμε να 
κάνουμε εμπάς της Q από τη μεριά της 

Δύσης.
Γενικά, επειδή, η θεωρία κενών θέσεων 
είναι σχετικά αχανής, ένας εμπειρικός 
κανόνας είναι ότι στις δύο κενές θέ-
σεις διαφορά κάνουμε εμπάς. Δηλαδή, 
ακόμα και αν δοθεί 3φυλλο φιτ από τη 
Δύση, πάλι θα επιλέξουμε να κάνουμε 
εμπάς, καθώς η Δύση θα έχει δύο πε-
ρισσότερες κενές θέσεις.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2ο  Α/Δ στη δεύτερη

Αντάμ το $5. Και εδώ 
όπως στο προηγούμενο 
παράδειγμα, καλείσαι 
να αποφασίσεις αν θα 
κάνεις εμπάς στα ατού 
ή θα τραβήξεις ΑΚ στο 
κεφάλι.

Η μία κενή θέση δεν είναι αρκετό 
στοιχείο. Ωστόσο, με μία ανάλυση της 
αγοράς μπορούμε να δούμε τα εξής: Η 
Δύση, που βρίσκεται στη ζώνη εναντίον 
πράσινης, αγόρασε με 4φυλλο φιτ, 4$. 
Μία λογική σκέψη, λοιπόν, είναι ότι η 
Δύση είναι unbalanced, για να δικαιο-
λογείται η επιθετική αγορά της.
 Η αντάμ της ωστόσο δεν είναι ούτε 
καρό, ούτε σπαθί. Αν είχε σόλο καρό ή 
σπαθί, πιθανότατα θα το έβγαινε.
Επομένως, ένα συμπέρασμα που μπο-
ρεί να προκύψει, είναι ότι το σόλο της 
Δύσης είναι στα ατού. Άρα ένα λογικό 
πλάνο εκτέλεσης είναι, αφού τραβή-
ξουμε τον #Α, να εμπασάρουμε τη Q 
στην Ανατολή. 

Εight ever, nine never...unless you’re clever!
Γράφει ο Πέτρος Ρούσσος

# AJ10x
$ KQx
^ xx
& A10xxx

Δ 
Β

  
Ν

 Α

# K9xxx
$ xx
^ AQJx
& Qx

Δ Β Α Ν
1& 1$ 1#

Π 2# Π 4#     
Π Π Π

# AJ10x
$ Αx
^ Ax
& A10xxx

Δ 
Β

  
Ν

 Α

# K9xxx
$ Jx
^ Κxx
& xxx

Δ Β Α Ν
1& 1$ 1#

4$ Dbl   Π           4#
 Π Π Π



ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1ο (**)
Ομάδες. Όλοι στη δεύτερη
Μοίρασε ο Νότος
Αντάμ: ^Q

# J1094
$ A63
^ J85
& AK2 

Δ 
Β

  
Ν

 Α

# AKQ
$ KQJ987
^ A763
& -

Εάν παίζατε 7ΧΑ δεν θα είχατε πρόβλημα εφόσον έχετε 13 λεβέ 
στο κεφάλι. Τώρα επίσης δεν έχετε πρόβλημα αν τα ατού είναι 
2-2. Παίζετε λοιπόν δυο μεγάλα ατού από το χέρι σας (φυλάτε 
τον Άσο για κατέβασμα) αλλά βλέπετε ότι αυτά είναι μοιρασμένα 
3-1. Τι κάνετε τώρα; 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2ο (****)
Ομάδες. ΒΝ στη 2η
Μοίρασε ο Βορράς
Αντάμ: ^J

# AQ
$ 10732
^ KQ4
& 7653

Δ 
Β

  
Ν

 Α

# 8
$ AKQJ4
^ A83
& AKJ2

Με τον συμπαίκτη του πασαρισμένο ο Νότος εγκατέλειψε κάθε 
προσπάθεια για μεγάλο σλεμ. 
Παίζοντας 6$ έχει τώρα πολλούς δρόμους που μπορεί να ακο-
λουθήσει. Μπορείτε να βρείτε τον καλύτερο (τα ατού των αντι-
πάλων είναι μοιρασμένα 3-1);  

Οι λύσεις στη σελίδα 30Εξασκηθείτε στην εκτέλεση

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
2&

πάσο 2^ πάσο 2$
πάσο 3$ πάσο 3#
πάσο 4& πάσο 4^

πάσο 7$ όλοι πάσο

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
πάσο πάσο 2&

πάσο 2^ πάσο 2$
πάσο 3$ πάσο 3#
πάσο 4^ πάσο 6$
όλοι πάσο

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1ο (**)
Ομάδες. Όλοι στην πρώυη
Μοίρασε ο Νότος
Αντάμ: $Α

Υπάκουα παίζετε το $8 στην πρώτη λεβέ (δείχνοντας ότι θέλετε) 
και  ο συμπαίκτης συνεχίζει με Ρήγα και Ντάμα στο ίδιο χρώμα, 
ενώ ο μορ κόβει με το #9. 
Πανωκόβετε; Και αν ναι, με ποιο φύλλο; Και ποιο θα είναι το γύ-
ρισμά σας; 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2ο (**)
Ζεύγη. Όλοι στη 2η
Μοίρασε ο Βορράς
Αντάμ: $2

Κάνετε αντάμ στο μη αγορασθέν χρώμα, τις κούπες. Το  $2 σκε-
πάζει ο συμπαίκτης σας με την $Q, η οποία χάνει από τον $Κ. 
Στη δεύτερη λεβέ, ο εκτελεστής, γνωστός για τα παραπλανητικό 
του παίξιμο, παίζει από το χέρι του την ^Q.
Τι κάνετε τώρα;

Οι λύσεις στη σελίδα 18Προβλήματα Άμυνας

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1#

2$ 3^ πάσο 3#
πάσο 4# όλοι πάσο

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
πάσο πάσο 1^

πάσο 1# πάσο 2&
πάσο 3^ πάσο  3ΧΑ
όλοι πάσο

# Κ109 
$ J3 
^ AK865
& K32 

Δ 
Β

  
Ν

 Α
# QJ75
$ 84
^ 7
& QJ8764

# QJ94
$ 3
^ 76543
& AK10

# 8762
$ A962
^ K2
& 954

Δ 
Β

  
Ν

 Α

10
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Διανομή 1 - Μια θαυμάσια άμυνα
(Από τους αγώνες του ΑΣΑΕ 
Λουτράκι, Οκτώβριος 2013)

Αντάμ : #9 
Παίζοντας άμυνα σε αγώνα ζευ-
γών, κύριο μέλημά σας είναι να 
κάνετε τη σωστή αντάμ για να 
καταφέρετε ή να βάλετε μέσα το 
συμβόλαιο ή να περιορίσετε τον 
εκτελεστή από το να κάνει άνω 
λεβέ.
1. Στην πρώτη λεβέ ο μορ βάζει 
μικρή πίκα, το 8 η Α, μικρή πίκα 

Διανομές 
από πρόσφατους αγώνες

και ο εκτελεστής.
2. Η Δ συνεχίζει με μικρή πίκα, μι-
κρή ο μορ, το 10 η Α, μικρή και ο 
εκτελεστής.
3. Η Α παίζει τώρα τον ^J! 
(Εάν παίξει τον #Κ ο εκτελεστής 
θα βγάλει το συμβόλαιό του, για-
τί θα κερδίσει με τον #Α και θα 
κάνει 9 λεβέ, αφού έχει το timing 
να αφήσει έξω δυο κούπες, ενώ η 
Α δεν παίρνει ποτέ χέρι να κάνει 
την τέταρτη πίκα. Ο εκτελεστής 
θα προλάβει να κάνει 4 σπαθιά, 2 
καρό, 1 πίκα και 2 κούπες)
4. Ο εκτελεστής δεν έχει χρόνο να 
αφήσει έξω τον ^J, οπότε κερδί-
ζει την λεβέ με τον ^Κ και
5. παίζει τις 4 λεβέ από σπαθί
6. Στην ένατη λεβέ παίζει καρό 
για τον ^Α. Στο σημείο αυτό η Δ 
ξεμπλοκάρει την ̂ Q (αν την κρα-
τήσει ο εκτελεστής θα της δώσει 
καρό και η Δ θα υποχρεωθεί να 
παίξει από τον $Κ χαρίζοντας 
την ένατη λεβέ. 
7. Ο εκτελεστής παίζει τώρα και 
καρό αλλά πιάνει χέρι η Α που βά-
ζει το συμβόλαιο μέσα.

Γράφει ο Νίκος Καζιλάρης

Διανομή 2 - Unblocking by 
discarding  (Ομάδες στον 
ΑΣΑΕ)

Συμβόλαιο 3ΧΑ. 

Αντάμ $x

Το πρόβλημα της διανομής είναι 
ότι τα σπαθιά, ακόμα και αν είναι 
μοιρασμένα 2-1 στους αντίπα-
λους, είναι μπλοκαρισμένα. Όμως 
ο εκτελεστής βρήκε μια ωραία 
λύση στο πρόβλημα αυτό:
1. Αντάμ $x, μικρό ο μορ, η $Q 
από την Α, τον $J ο Ν
2. Ο Ν κερδίζει τη δεύτερη κούπα 
της Α με τον $Α
3. Σπαθί για τον &Α του μορ
4. $9 στο οποίο ξοφλάει ένα 
σπαθί από το χέρι του!
Τώρα η Δύση θα κάνει άλλες τρεις 
λεβέ από κούπα (σύνολο 4 λεβέ 
άμυνας), αλλά τα σπαθιά πλέον 
«τρέχουν». 

# Qxx
$ A9xx
^ Kx
& AKxx

# 9xx
$ KJ10
^ Qxx
& 10987

Δ 
Β

  
Ν

 Α
# KJ108
$ xxx
^ J1098x
& x

# Αxx
$ Qxx
^ Axx
& QJxx

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1&

πάσο 1$ πάσο 1ΧΑ
πάσο 3ΧΑ Όλοι πάσο

# 10x
$ 9xx
^ x
& AKxxxxx

# Qxx
$ K10xxx
^ Q94
& J10

Δ 
Β

  
Ν

 Α
# K8xx
$ Qxx
^ K8xxx
& Q

# AJ9x
$ ΑJ
^ AJ10x
& 987

Οι λύσεις στη σελ.  15

# QJ1092
$ 5
^ 109762
& 85

Δ 
Β

  
Ν

 Α

# AK873
$ A7632
^ -
& J76

Δύση Βοράς Ανατολή Νότος
1& πάσο 1$ 1#
2& 4# όλοι πάσο

Η Δύση κάνει αντάμ το #4. Ο εκτελε-
στής κερδίζει την αντάμ και μαζεύει 
τα ατού παίζοντας έναν δεύτερο γύρο 
ατού. Στη συνέχεια κερδίζει τον $Α και 
κόβει κούπες στον μορ και καρά στο 
χέρι του. Καθώς το παιχνίδι προχωρά, 
καταλαβαίνει ότι στο τέλος πρόκει-
ται να πραγματοποιήσει μόνο 9 λεβέ. 
Μπορείτε να κάνετε κάτι καλύτερο;

Για 
νέους
παίκτες

του Δημοσθένη Τάσσιου
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Σε αγώνα ζευγών οι ΒΝ κατέληξαν σε σλεμ 
μέσω της εξής αγοράς:

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1#

3& 4& πάσο 4$

πάσο 6# Όλοι πάσο

Η αγορά 4& του Βορρά έδειχνε κο-
ντρόλ 1ου γύρου στα σπαθιά, ενώ 
η αγορά 4$ του Νότου έδειχνε το 
ίδιο στις κούπες αλλά και έλλειψη 
κοντρόλ στα καρά. Η αντάμ ήταν η 

&Q και ο εκτελεστής 
αντίκρισε τα εξής:
Είναι προφανές ότι ο 
εκτελεστής πρέπει να 
βρει τη #Q, εφόσον 
φαίνεται σχεδόν αδύ-
νατο να αποφύγει να 
δώσει μια μπάζα στις 
κούπες. Επίσης πρέπει 
να βρει λύση για την 

τέταρτη κούπα του και το τρίτο καρό 
του. Πριν βάλει το πρώτο του φύλλο 
από τον μορ, ο εκτελεστής έκανε τις 
εξής σκέψεις:
Κατ’ αρχήν, η Δύση έχει αγοράσει 
3& χωρίς Άσο και Ρήγα σπαθί (κατά 
τα φαινόμενα και την αντάμ) και 
τα ονέρ που απομένουν σε όλα τα 
υπόλοιπα χρώματα είναι ελάχιστα 
(μερικοί νταμοβαλέδες). Κατά πάσα 
πιθανότητα έχει ιδιαίτερα ανώμαλη 
κατανομή, και το πιθανότερο είναι 
να είναι κοντή στις πίκες. Αν όμως 
ο εκτελεστής παίξει πίκα στον Ρήγα 
και η Δύση ακολουθήσει, τι θα κάνει 

στην δεύτερη πίκα από το τραπέζι; 
Εμπάς ή ΑΚ στο κεφάλι; Προσπα-
θώντας να αποφύγει όσο μπορεί την 
μαντεψιά στις πίκες, ο εκτελεστής 
οδήγησε το παιχνίδι στο να ανοίξουν 
τις πίκες οι αντίπαλοι και το αποτέλε-
σμα ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακό. Η 
εκτέλεση πήγε ως εξής:
Κέρδισε την αντάμ με τον &Α και η 
Ανατολή έβαλε μικρό. Συνέχισε αμέ-
σως με μικρό σπαθί κοφτό και πράγ-
ματι η Ανατολή έβαλε τον &Κ. Συ-
νεπώς η Δύση όντως είχε πει 3& με 
&QJ10xxx. Στο σημείο αυτό ο εκτε-
λεστής, ρισκάροντας ελαφρώς, εισέ-
πραξε $ΑΚ. Ο λόγος ήταν διότι στην 
διαδικασία απαλοιφής των σπαθιών 
δεν ήθελε να επιτρέψει στην Ανατο-
λή να ξεσκαρτάρει τις κούπες της. 
Όλα πήγαν καλά και κανείς δεν τσά-
κισε. Ο εκτελεστής συνέχισε με καρό 
στον ^ Α και τρίτο σπαθί. Η Ανατολή 
ξεσκάρταρε καρό και ο εκτελεστής 
έκοψε. Καρό στον ^Κ και το τελευ-
ταίο σπαθί. Η Ανατολή ξεσκάρταρε 
πάλι καρό και ο εκτελεστής έκοψε. 
Τώρα ο εκτελεστής έπαιξε το ^10, 
η Δύση έβαλε την ^Q, ο εκτελεστής 
έκοψε με μικρό και η 
Ανατολή έβαλε τον 
^J. Έχοντας κατα-
φέρει να απαλείψει 
όλα τα σπαθιά και τα 
καρά χωρίς να δεχτεί 
τσάκα, ο εκτελεστής 
έφτασε στην εξής 
θέση:    

Τώρα ο εκτελεστής έπαιξε το $7 
και η Ανατολή έκοψε με το #7 κερ-
δίζοντας τη λεβέ. Στο σημείο αυτό 
ο εκτελεστής έκανε claim διότι έχει 
τις τρεις τελευταίες λεβέ ανεξάρτητα 
από την θέση της #Q. Ας δούμε όλη 
την διανομή:

# K1042
$ 753
^ ΑΚ
& Α753

# -
$ QJ86
^ Q85
& QJ10986

Δ 
Β

  
Ν

 Α
# Q987
$ 94
^ J9732
& K4

# AJ653
$ AK102
^ 1064
& 2

 
Παρατηρούμε ότι οι πίκες είναι 4-0 
και η Ανατολή έχει σίγουρη λεβέ 
στα ατού. Επίσης παρατηρούμε ότι η 
Ανατολή έχει δίφυλλη κούπα, άρα η 
είσπραξη των $AK από τον εκτελε-
στή στην αρχή ήταν απολύτως ανα-
γκαία. Βρήκε λοιπόν ο εκτελεστής 
την μοναδική εκτέλεση που βγάζει 
αυτό το πολύ δύσκολο σλεμ;
Όχι! Η άμυνα είχε απάντηση αλλά δεν 
την βρήκε. Το μόνο που έπρεπε να 
κάνει η Ανατολή ήταν να κόψει το 3ο 
ή το 4ο σπαθί (με μικρό ατού εννοεί-
ται) αναγκάζοντας τον εκτελεστή να 
πανωκόψει με τον #J. Αυτό θα είχε 
σαν αποτέλεσμα να μην μείνει μόνο 
με πίκες στα 4 τελευταία φύλλα, αλλά 
με 3 πίκες και 1 καρό. Όταν λοιπόν ο 
εκτελεστής στη 10η λεβέ έπαιξε το 
$7 από τον μορ, ΔΕΝ θα ήταν ανα-
γκασμένη να κόψει και να κλειστεί, 
αλλά θα μπορούσε να ξεσκαρτάρει 
το καρό της και να αφήσει την Δύση 
να κερδίσει την λεβέ. Με #Q98 στα 3 
τελευταία φύλλα και με το χέρι στην 
Δύση, η Ανατολή θα έκανε πάντα μία 
από ατού για το μια μέσα.

Διανομές από 
πρόσφατους αγώνες

# K1042
$ 753
^ ΑΚ
& Α753

Δ 
Β

  
Ν

 Α

# AJ653
$ AK102
^ 1064
& 2

Δημήτρης Δανελλάκης 
ΟΑΜ Ρόδου

# K104
$ 7
^ 
& 

Δ 
Β

  
Ν

 Α

# AJ
$ 102
^ 
& 
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Κάθε μπριτζέρ θα ήθελε να έχει 
όσο το δυνατόν περισσότερα 
όπλα στη φαρέτρα του (είτε 
αγοραστικά, είτε από απόψεως 
τεχνικής, τόσο σε άμυνα όσο και 
σε εκτέλεση).
Στόχος αυτής της σειράς 
άρθρων είναι να προσθέσει στο 
οπλοστάσιο του καθενός μας 
την αγορά 2ΧΑ, είτε ως άνοιγμα 
είτε κατά τη διάρκεια μιας 
ενδεχομένως συναγωνιστικής 
αγοράς.
Πολλές φορές, ακόμα και με 
κάποιον τακτικό συμπαίκτη, 
έχουμε συμφωνήσει την έννοια 
κάποιας αγοράς ή κάποιου 
ανοίγματος, αλλά δυστυχώς τις 
περισσότερες εξ αυτών δεν έχουμε 
μπει στον κόπο να ασχοληθούμε με 
τις απαντήσεις κάθε τύπου χεριών 
του συμπαίκτη, τις ερμηνείες, τις 
όποιες διαφοροποιήσεις μπορούν 
να προκύψουν και γενικά με την 
όλη ανάπτυξη.

2ΧΑ (20-22 πόντοι από ονέρ)
Το σημερινό άρθρο  ασχολείται  με την 
τυπικότερη ερμηνεία- χρησιμότητα που 
μπορεί να έχει το άνοιγμα 2ΧΑ των 20-
22 πόντων από ονέρ.
Το άνοιγμα 2ΧΑ έχει μερικές 
χαρακτηριστικές ιδιομορφίες. 
Αφενός είναι σχεδόν δεδομένο πως 
αγοραστικά η διανομή ανήκει σε 
εμάς και πιθανότατα θα αγοράσουμε 
χωρίς παρεμβολές, με εξαίρεση ίσως 
κάποιο  lead-directing double (κοντρ 
υπόδειξης αντάμ).
Από την άλλη, επειδή η συνεννόηση 
με τον συμπαίκτη ξεκινάει σε αρκετά 
υψηλό επίπεδο, πολλές φορές μας λείπει 
ο αγοραστικός χώρος να ρωτήσουμε 

όλα όσα θα θέλαμε να μάθουμε, 
παραμένοντας όμως ταυτόχρονα σε ένα 
ασφαλές επίπεδο συμβολαίου.
Αναρωτηθείτε απλά πόσες φορές για 
παράδειγμα έτυχε να παίξετε 3ΧΑ+1 
ή και +2 για να ανακαλύψετε πως το 
συμβόλαιο ήταν 6 σε κάποιο μινέρ με 
ένα φιτ 4-4.
Όλα αυτά και κάμποσα ακόμα θα 
προσπαθήσουμε να ξεδιαλύνουμε 
μαζί, μέσα από αυτές τις σελίδες. Η 
προτεινόμενη ανάπτυξη καλύπτει 
την πλειοψηφία των περιπτώσεων 
και προσφέρεται για τον λεγόμενο 
μέσο παίκτη και τις όποιες φιλοδοξίες 
αυτός έχει. Για όσους Θα ήθελαν μια 
ακόμη καλύτερη, αλλά και κατ΄ εμέ 
πολυπλοκότερη επιλογή, θα πρότεινα 
τη σύμβαση που παίζει ο γνωστός 
σε όλους μας  Fulvio Fantoni με τον 
συμπαίκτη του.

Η ανάπτυξη
Χάριν ευκολίας υποθέτουμε  πως πάντα 
ο Νότος έχει το χέρι με τους 20-22π 
και ο Β είναι αυτός που ρωτάει. Επίσης 
ας αναφερθεί πως η συγκεκριμένη 
ανάπτυξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
χωρίς πρόβλημα και από ζευγάρια που 
έχουν εντάξει το χέρι με 20-22π ΟΚ 
στην αγορά 2^ και απάντηση 2ΧΑ, ή 
ως επαναδήλωση έχοντας ανοίξει 2& 
με πιθανότατα μια παραπάνω ντάμα 
στα χέρια μας.

Α. 2ΧΑ – 3&
Συνήθως αυτό είναι απλό stayman. 
Η εδώ ανάπτυξη λέγεται  “modi-
fied puppet stayman” και μας δίνει 
τη δυνατότητα, πέραν της ερώτησης 
από τον Βορρά για 5φυλλο και 
4φυλλο μαζέρ, να βρούμε – εφόσον ο 
συμπαίκτης αρνηθεί και τα δυο- κατά 
πόσο είναι εφικτό ένα συμβόλαιο σε 

     ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΟΙΓΜΑ 2ΧΑ
Γράφει ο Γιώργος Κουτρούμπας

κάποιο μινέρ. 
Απαντήσεις του Νότου στο 3& του 
Βορρά:
α. 3^ - δείχνει ένα τουλάχιστον 4φυλλο 
μαζέρ αρνούμενος 5φυλλο
Ο Βορράς τώρα συνεχίζει ως εξής:
1. Αν έχει και τα δυο μαζέρ και 
θέλει να παίξει μανς αγοράζει 4^, 
προσκαλώντας τον Νότο να αγοράσει 
στο 4 το μαζέρ που 
έχει. Αν ο Νότος είχε επίσης και τα δυο 
μαζέρ αγοράζει αυτό που επιθυμεί να 
παίξει.
2. Αν έχει και τα δυο μαζέρ και βλέψεις 
πάνω από μανς αγοράζει 4&. Με κάποιο 
ενδιαφέρον σε αδιευκρίνιστο ακόμη 
μαζέρ ο Ν αγοράζει 4^ προσκαλώντας 
τον Βορρά σε αγορά κιου μπιντ. Αν έχει 
μίνιμουμ χέρι αγοράζει το μαζέρ που 
θέλει να παίξει, αφήνοντας στον Βορρά 
ενδεχόμενη περαιτέρω πρωτοβουλία.
3. Δεν έχει 4φυλλο μαζέρ οπότε 
αγοράζει 3ΧΑ.
4. Έχει μόνο ένα 4φ μαζέρ. Το δείχνει 
έμμεσα, αγοράζοντας το μαζέρ που δεν 
έχει, δίνοντας την ευκαιρία στο δυνατό 
χέρι να γίνει εκείνος εκτελεστής. Ο 
Νότος από τη μεριά του, με φιτ στο 
μαζέρ που έδειξε έμμεσα ο συμπαίκτης, 
το αγοράζει στο πιο οικονομικό 
επίπεδο, δίνοντας την δυνατότητα στον 
Βορρά για κάποιο ενδεχόμενο κιου 
μπιντ. Ο Βορράς χωρίς βλέψεις για σλεμ 
αγοράζει τη μανς.
β. 3# - δείχνει 5φυλλο πίκα και αφήνει 
πρωτοβουλία στον Βορρά, του οποίου 
οποιαδήποτε αγορά δείχνει φιτ και 
αποτελεί κιου μπιντ. Προφανώς 3ΧΑ 
από τον Βορρά είναι “ to play”.
γ. 3ΧΑ – δείχνει 5φυλλο κούπα!!
(ότι δηλαδή στο κλασσικό  puppet stay-
man θα έδειχνε η αγορά 3$. 
Ο λόγος αυτής της τράμπας θα γίνει σε 
λίγο κατανοητός). Ο Βορράς, αν δεν 
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ενδιαφέρεται πασάρει στα 3ΧΑ.
Οι υπόλοιπες επιλογές του Βορρά 
είναι: με φιτ κούπα και έχοντας cue-
bid σπαθί αγοράζει 4&. Χωρίς cuebid 
σπαθί αγοράζει 4^ προσκαλώντας 
τον Νότο να αγοράσει 4$, τις οποίες 
είτε θα πασάρει είτε θα ψάξει για σλεμ, 
ανάλογα με τη δύναμή του.
δ. 3$ - αρνείται 5φυλλο ή 4φυλλο 
μαζέρ
(η αντίστοιχη αγορά στο κλασσικό  
puppet ήταν 3ΧΑ).
Ο Βορράς τώρα συνεχίζει ως εξής:
1. 3ΧΑ να παιχτεί
2. 3# ενδιαφέρον στα μινέρ 
Ο Ν τώρα:
-  με 3ΧΑ δείχνει ακριβώς 4-3-3-3 
κατανομή με αδιευκρίνιστο 4φ μινέρ
- 4& ή 4^ 5φυλλο το αγοραθέν μινέρ. 
Ο Β χωρίς ενδιαφέρον κλείνει με 4ΧΑ 
αλλιώς κάνει  cuebid. Μετά από  cuebid 
το 4ΧΑ από οποιονδήποτε συμπαίκτη 
είναι ερώτηση άσσων  RKCB με βάση το 
συγκεκριμένο μινέρ
- 4$ ή 4# χέρι με 4-4 τα μινέρ και 
αυτό που αγοράστηκε είναι το τρίφυλλο 
μαζέρ.
Σε αυτό το σημείο είναι πολύ σημαντικό 
να διευκρινιστεί τι θα ήταν το 4ΧΑ από 
τον Βορρά. Προτείνεται το εξής: Αν 
ο Νότος αγόρασε 4$ δείχνοντας 3φ 
κούπα και 4-4 τα μινέρ, η αγορά 4# 
από τον Β να είναι τράνσφερ για να 
παιχτούν 4ΧΑ. Αν αγόρασε 4# τότε το 
4ΧΑ (ή και η απ’ ευθείας αγορά 4ΧΑ σε 
αγορά 4$) προτείνεται να είναι  modi-
fied blackwood, το οποίο ρωτάει για 
τους 4 άσους και τους δυο ρηγάδες στα 
μινέρ.
Οι απαντήσεις σε αυτή την ερώτηση 
είναι:
α. 5& = 0-3 άσοι// 5^=πόσοι 
ρηγάδες// 5$=0,5#=1,5ΧΑ=2//
οποιαδήποτε αγορά σε μινέρ είναι 
κλείσιμο, ενώ αγορά 6 σε μαζέρ ρωτάει 
για βοήθεια τρίτου γύρου, δηλαδή 
ντάμα ή  doubleton στο εν λόγω 
μαζέρ// Χωρίς βοήθεια ο Νότος κλείνει 
με 6ΧΑ αλλιώς αγοράζει 7& για pass or 

correct. 
β. 5^ = 1-4 άσοι// 5$ = πόσοι 
ρηγάδες.// Με δεδομένο πως ξέρει 
αν ο Νότος έχει 1-4 άσους μπορεί να 
παραβλέψει την πιθανότητα να έχει 
ακριβώς ο συμπαίκτης 4 άσους και 
τους δυο ρηγάδες στα μινέρ (σύνολο 
22π), πράγμα εξαιρετικά σπάνιο, κατά 
συνέπεια οι απαντήσεις στις 5$ να 
είναι 5#= 1 ρήγας σε μινέρ, 5ΧΑ 2 
ρηγάδες σε μινέρ// για τις επόμενες 
αγορές ισχύει ότι και στην ακριβώς 
προηγούμενη περίπτωση
γ. 5$= 2 άσοι από τους 4, κανένας 
ρήγας σε μινέρ
δ. 5# = 2 άσοι από τους 4, ένας ρήγας 
σε μινέρ
ε. 5ΧΑ = 2 άσοι από τους 4, και οι δυο 
ρηγάδες στα μινέρ

Β. 2ΧΑ – 3^ ή 3$
Έχοντας πλέον αναπτύξει όλες 
τις πιθανές εκδοχές αν ο Βορράς 
αγοράσει 3&, πάμε σε κάτι 
πιο οικείο, στο παλιό καλό και 
αγαπημένο transfer .
- Προτείνεται με δίφυλλο φιτ ο 
Νότος να αγοράζει 3ΧΑ. Ο Βορράς, 
πλέον, γνωρίζοντας πως, αν ο ίδιος 
έχει μόνο 5φυλλο, δεν υπάρχει φιτ, 
μπορεί να προτείνει δεύτερο χρώμα. 
Εξαίρεση αποτελεί αν κάνει εκ νέου 
transfer,  που πρακτικά σημαίνει “ 
συμπαίκτη αγόρασε επιτέλους το 
μαζέρ που σου πρότεινα και πριν”
- Αν ο Νότος έχει 3φ φιτ αγοράζει 3 
στο μαζέρ, δίνοντας στον Βορρά τη 
δυνατότητα να κάνει  cuebid ή να 
κλείσει τη μανς
- Αν έχει 4φ φιτ αλλά χωρίς πολλά 
κοντρόλ κάνει υπεραποδοχή, 
αγοράζοντας το μαζέρ στο επίπεδο 4
- Αν έχει 4φ φιτ, χέρι με πολλά 
κοντρόλς και γενικά μάξιμουμ 
αγοράζει το χαμηλότερο  cuebid 
που έχει, δείχνοντας πρακτικά 
μια “μάξιμουμ υπεραποδοχή” 
(γνωρίζω ότι ο όρος είναι το 
λιγότερο αδόκιμος!).

Γ. 2ΧΑ – 4& ή 4^
Προτείνεται η αντικατάσταση του  Texas, 
με φυσική αγορά, που υποδηλώνει το 
αγορασθέν μινέρ τουλάχιστον 6φυλλο 
και ενδιαφέρον για σλεμ. Ο Νότος είτε 
συμφωνεί και κάνει κάποιο  cuebid, 
είτε δείχνει έλλειψη ενδιαφέροντος 
αγοράζοντας 4ΧΑ. Αν παρόλα αυτά 
ο Βορράς έχει ενδιαφέρον για σλεμ 
συνεχίζει μετά το 4ΧΑ, απαντώντας σαν 
αυτό να ήταν ερώτηση άσων  RKCB με 
βάση το 6φυλλο μινέρ του.

Δ. 2ΧΑ – 3#
Αποτελεί αγορά  transfer για 3ΧΑ, 
καθότι απ’ ευθείας 3ΧΑ θα έδειχνε κάτι 
άλλο.
Ο Βορράς πλέον είτε πασάρει είτε 
αγοράζει 4 σε κάποιο μινέρ, ή ψάχνει 
για σλεμ με 4ΧΑ ποσοτικό. Η αγορά 4 
σε κάποιο μινέρ δείχνει κατοχή και των 
δυο μινέρ, με τουλάχιστον δέκα κάρτες 
σε αυτά και μακρύτερο ή δυνατότερο 
το αγορασθέν. (Για παράδειγμα η 
αγορά 4^ δείχνει είτε 5-5 τα μινέρ με 
καλύτερα καρό, ή τουλάχιστον 6φυλλο 
καρό με 4φ σπαθί και φυσικά βλέψεις 
για σλεμ).
Με οποιαδήποτε τώρα αγορά σε 
μαζέρ ο Νότος κάνει  cuebid (χωρίς 
να διευκρινίζεται ποιο μινέρ τον 
ενδιαφέρει) ενώ τα 4ΧΑ απευθείας 
αποτελούν “φρένο”.

Ε. 2ΧΑ – 3ΧΑ
Δείχνει ακριβώς 5φ πίκα και 4φ κούπα 
χωρίς βλέψεις για σλεμ.
Ο Νότος με βάση αυτή την πληροφορία 
κρίνει αναλόγως.

Αυτά προς στιγμήν και ελπίζω να μη σας 
κούρασα.
Γνωρίζω πως φαίνονται πολλά και 
ενδεχομένως πολύπλοκα, αλλά 
πιστέψτε με πως αξίζουν μια δοκιμή, 
γιατί ο μηχανισμός πάνω στον οποίο 
βασίζεται το όλο οικοδόμημα είναι 
χαρακτηριστικά απλός.  
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Καλλιτεχνικό
μπριτζ

# 9643
$ KJ8
^ 932
& A74

# 752
$ 52
^ Q10
& Q109652

Δ 
Β

  
Ν

 Α
# KJ108
$ 764
^ AKJ5
& J3

# AQ
$ AQ1093
^ 8764
& K6

ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
Το πρόβλημα του προηγούμενου τεύχους 
ήταν μια σύνθεση του διάσημου Ούγγρου 
συγγραφέα, μαθηματικού και θεωρητικού 
του Μπριτζ, Géza Ottlik. 
Ο Νότος εκτελεί και καλείται να πραγματο-
ποιήσει το συμβόλαιο 4$. 
Αντάμ: $2

# -
$ KQJ76
^ AK10543
& J2

# K2
$ 109832
^ J9876
& A

Δ 
Β

  
Ν

 Α
# QJ4
$ A52
^ Q2
& Q10987

# A10987653
$ -
^ -
& K6543

Ο Νότος ανοίγει στην πρώτη θέση 
4# και όλοι πασάρουν. Η Δύση κάνει 
αντάμ το $10, ο  μορ φορτσάρει με 
τον Βαλέ και η Ανατολή με τον Άσο. 
Συνεχίστε από εδώ για να πραγματο-
ποιήσετε το συμβόλαιό σας. 

Όπως ήταν αναμενόμενο, με δεδομένο ότι 
η σύνθεση ήταν του Ottlik, η λύση στο πρό-
βλημα αυτό είναι ένα άκρως πρωτότυπο 
σκουίζ. 
Καταρχήν η αντάμ ατού είναι η καλύτερη για 
την άμυνα, αφού δεν αφήνει τον εκτελεστή 
να κόψει το τέταρτο καρό στον μορ. Έτσι ο 
εκτελεστής, εφόσον τα καρά δεν είναι 3-3 
στους αντίπαλους έχει μόνο 9 λεβέ που μπο-
ρεί να κάνει. Όμως: Ο εκτελεστής κερδίζει 
την αντάμ στον μορ και κάνει αμέσως την 
εμπάς του ρήγα πίκα. Στη συνέχεια παίζει 
Ρήγα, Άσο και μικρό σπαθί από τον μορ προς 
το χέρι του. Στο σημείο αυτό (μόλις στην 5η 
λεβέ!) η Ανατολή σκουιζάρεται σε 3 χρώμα-
τα, ένα εκ των οποίων είναι τα ατού. 
Αν η Ανατολή ξοφλήσει πίκα, ο εκτελεστής 
κόβει το σπαθί, παίζει τον Άσο πίκα κατε-
βαίνει στον μορ με ατού, κόβει μία πίκα και 
ξανακατεβαίνει στον μορ μαζεύοντας τα 
ατού για να κάνει την καλή πίκα, που είναι η 
δέκατη λεβέ του. 
Αν η Ανατολή ξοφλήσει… κούπα, δηλαδή 
κόψει, ο εκτελεστής σιρκουπάρει, μαζεύει 
τα ατού σε έναν, πλέον, γύρο και κόβει ανε-
νόχλητος το τέταρτο καρό στον μορ. 
Τέλος αν η Ανατολή ξοφλήσει καρό, ο εκτε-
λεστής κόβει και παίζει συνεχώς καρό μέχρι 
να μετράρει το τέταρτο του χεριού του. Η 
άμυνα δεν μπορεί να τον απειλήσει γιατί αν 
τον φορτσάρει δυο φορές με πίκα θα κάνει 
3 ατού κοφτά στο χέρι του, 3 στον μορ, #AQ 
και &ΑΚ, σύνολο 10 λεβέ. Σωστές απαντή-
σεις στο πρόβλημα αυτό έστειλαν μόνο οι 
Ιωσήφ Δριδάκης (Ρέθυμνο), Δημήτρης  
Καμενόπουλος (ΑΟΜ) και  Nίκος Τσιλογι-
άννογλου (ΟΑΜΘ).

Εύκολο σχετικά είναι το πρόβλημα του τεύχους αυτού, μια 
σύνθεση του πρώην Παγκόσμιου πρωταθλητή και πασίγνω-
στου συγγραφέα και θεωρητικού του Μπριτζ Mike Lawrence.  

Δύση Βοράς Ανατολή Νότος
1& πάσο 1$ 1#
2& 4# όλοι πάσο

Τι πήγε στραβά;
Ο εκτελεστής μπορούσε να μετρήσει τον 
#Α σαν πρώτη λεβέ, 4 ακόμη πίκες κόβο-
ντας σε κάθε χέρι κούπες και καρά και τον 
$Α για να πραγματοποιήσει το συμβόλαιο 
του.
Τι θα έπρεπε να είχε κάνει ο εκτελε-
στής;
Δεν έπρεπε να παίξει τον δεύτερο γύρο 
ατού αλλά να αρχίσει κατευθείαν το cross 
ruff.
ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ:
Λεβέ 1η : Κερδίστε την πρώτη λεβέ με το  
#7.
Λεβέ 2η : Εισπράξτε τον $A.(Δεν μπορείτε 

να παίξετε άλλο γύρο ατού γιατί έτσι θα 
κάνετε μόνο οχτώ λεβέ, δηλαδή μία 
λιγότερη από αυτές που χρειάζεστε).
Λεβέ 3η – 10η : Κόψτε τέσσερις κούπες  
στον μορ και τέσσερα καρά στο χέρι σας το 
ένα μετά το άλλο.
Λεβέ 11η – 13η : Δεν έχετε κανένα ενδια-
φέρον για να κερδίσετε άλλη 
λεβέ αφού ήδη έχετε κάνει τις δέκα.

Όταν σχεδιάζετε ένα cross ruff, εκτός από 
πολλά ατού χρειάζεστε ακόμα αρκετά 
φύλλα για κόψιμο. Εδώ υπήρχαν πολλές 
χανόμενες και σε καρά και σε κούπες.
 

# QJ1092
$ 5
^ 109762
& 85

# 64
$ K10
^ AQ3
& AQ10943

Δ 
Β

  
Ν

 Α
# 5
$ QJ984
^ KJ854
& K2

# AK873
$ A7632
^ -
& J76

Λύσεις προβλήματος από τη σελίδα  11Για νέους παίκτες
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Όταν έχετε καλό φιτ με πολλά ατού και στα δύο χέρια και ελλείψεις στα πλαϊνά χρώματα, σκεφτείτε τη λύση του cross ruff.

Λ.Ζ. 



16

Στο τελευταίο φεστιβάλ Ελληνικά 
Νησιά, το οποίο διεξήχθη στη Ρόδο 
στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2013, 
υπήρξα ξανά πιστός στο ραντεβού 
μου με τα μεσημεριανά μαθήματα, 
που αυτή τη φορά έκαναν ο Mar-
tens και ο Versace (του πρώτου 
τα μαθήματα διαρκούσαν ένα 
δίωρο και ήταν πιο οργανωμένα, 
με τυπωμένα φυλλάδια και 
προμοιρασμένες διανομές, ενώ 
του δεύτερου, χωρίς να υστερούν 
σε ενδιαφέρον, διαρκούσαν λίγο 
περισσότερο από μισή ώρα με 
ιταλικό κυρίως ακροατήριο). 

Από τα μαθήματα του Martens (θεωρώ 
ελάχιστη υποχρέωσή μου να αναφέρω 
τον διαδικτυακό του τόπο www.marten-
suniversity.com) μου έκαναν περισσότερη 
εντύπωση τρεις διανομές, μεταξύ 60 
διανομών συνολικά (12 κάθε μέρα). Η 
πρώτη αποτελεί ένα παράδειγμα εύκολης 
θεωρητικά άμυνας, αρκεί κάποιος να έχει 
αποκτήσει τη συνήθεια να μετράει πόντους 
και κατανομές. Στην πράξη πιστεύω ότι οι 
περισσότεροι παίκτες δε θα την εύρισκαν, 
ακριβώς γιατί αυτή η διαδικασία δεν τους 
έχει γίνει δεύτερη φύση, όπως θα έπρεπε.

  

  
Η αγορά πήγε:

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1^

πάσο 1$ πάσο 1#
πάσο 3^ πάσο 3ΧΑ

όλοι πάσο
        
Ο συμπαίκτης βγαίνει το δύο σπαθί και 
ο εκτελεστής παίζει το οκτώ από τον 
μορ. Ποιο είναι το πλάνο της άμυνας; 
Αρκεί η Ανατολή να υπολογίσει τους 

πόντους και την κατανομή του εκτελεστή, 
λαμβάνοντας υπόψη και την αντάμ. 
Μαζί με τους λογικά 12-15 πόντους 
του εκτελεστή, τα τρία χέρια εκτός του 
χεριού του συμπαίκτη, πρέπει να έχουν 
32-35 πόντους. Άρα ο συμπαίκτης 
έχει 5-8 πόντους. Το πιο ενδιαφέρον 
όμως συμπέρασμα στη διανομή αυτή 
αφορά την κατανομή του εκτελεστή. Ο 
συμπαίκτης, που βγήκε τέταρτο, έχει 
προφανώς τέσσερα σπαθιά (αν είχε τρία, ο 
εκτελεστής θα είχε πέντε, πράγμα άτοπο), 
άρα ο εκτελεστής έχει τέσσερα σπαθιά. 
Έχει αγοράσει όμως άλλα δύο χρώματα 
(καρά και πίκες), άρα το πιθανότερο 
είναι ότι η κατανομή του είναι 4=1=4=4 
(σόλο κούπα). Η Ανατολή πρέπει να πάρει 
αμέσως τον άσσο σπαθί και να γυρίσει 
τον ρήγα κούπα, για την περίπτωση το 
σόλο κούπα του εκτελεστή να είναι η 
ντάμα. Αν η Δύση έχει τον ρήγα σπαθί, 
τον άσσο καρό ή μεγάλο ονέρ πίκα, το 
συμβόλαιο θα μπει μέσα. Όλη η διανομή:

    

Στην επόμενη διανομή ο εκτελεστής 
(Δύση) βγάζει στα σίγουρα τη μανς 
(τέσσερις κούπες) με μια απλή εκτέλεση, 
η οποία δεν απαιτεί τίποτα περισσότερο 
από το να περνάνε ο άσσος-ρήγας 
καρό και ο άσσος σπαθί (ο Βορράς, 
που άνοιξε μία πίκα, κάνει αντάμ τον 
ρήγα πίκα). Μπορείτε να τη δείτε;

 # 3
$ KJ6542
^ J42
& AJ5

Δ 
Β

  
Ν

 Α
# A1095
$ A108
^ AK10
& 872

Ξεκινώντας με άσσο πίκα και τσάκα 
πίκα, αρκεί να τσακίσει και τις υπόλοιπες 
δύο  πίκες στο χέρι του, κατεβαίνοντας 
δύο φορές με τα μεγάλα ονέρ καρό. Στη 
συνέχεια θα παραχωρήσει δύο σπαθιά 
και τη ντάμα καρό και οι αντίπαλοι 
αναγκαστικά θα του δώσουν τις τρεις 
τελευταίες λεβέ, χωρίς να χρειαστεί να 
μαντέψει τη ντάμα ατού. Όλη η διανομή: 

Πολύ χρήσιμη στην πράξη θεωρώ την 
τρίτη διανομή, γιατί έχει ως θέμα έναν 
συχνό συνδυασμό (συνήθως στα ατού), 
συγκεκριμένα όταν μας λείπουν ο ρήγας 
και ο βαλές  και έχουμε, εκτός από τον άσο 
και  τη ντάμα, το δέκα, το εννέα και το οκτώ.

Q972
 

A1084
Θεωρητικά με τον συνδυασμό αυτό το 
σωστό παίξιμο είναι μικρό προς το δέκα 
και, αν χάσει από τον βαλέ, κάνουμε 
στη συνέχεια την εμπάσα του ρήγα. Οι 
πιθανότητες επιτυχίας (να χάσουμε το 
πολύ μια λεβέ) είναι περίπου 78%. Αν 
όμως η Δύση παίζει με Κx τον ρήγα και 
η Ανατολή, έχοντας KJxx δεν κάνει το 
κλασικό falsecard (δηλαδή όταν παίξουμε 
από την αρχή λιμό στο εννέα να πάρει 
με τον ρήγα(!)), τότε το παραπάνω 
παίξιμο (λιμό στο εννέα) στην πράξη 
μας δίνει περίπου 84% πιθανότητες 
επιτυχίας και είναι προτιμητέο. Υπό το 
φως αυτής της ανάλυσης, ας δούμε τη 
διανομή από τα μαθήματα του Martens:

   

     Δεύτερο intermezzo:
Τι έμαθα από τον Krzysztof Martens 

και τον Alfredo Versace

του Γιώργου Κλείτσα

# Q97
$ A732
^ KQ52
& J8

Δ 
Β

  
Ν

 Α
# J1086
$ K1086
^ 103
& A105

# Q97
$ A732
^ KQ52
& J8

# 54
$ J954
^ 876
& K742

Δ 
Β

  
Ν

 Α
# J1086
$ K1086
^ 103
& A105

# AK32
$ Q
^ AJ94
& Q963

# KQJ72
$ 3
^ 875
& KQ94

# 3
$ KJ6542
^ J42
& AJ5

Δ 
Β

  
Ν

 Α
# A1095
$ A108
^ AK10
& 872

# 864
$ Q97
^ Q963
& 1063

# Q976
$ A854
^ J106
& 52

# K2
$ J1076
^ 93
& KQ986

Δ 
Β

  
Ν

 Α
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Ο Νότος, εκτελεστής στις τέσσερις πίκες, 
κατά τη διάρκεια της αγοράς - και με τον 
άξονά μας να περνάει συνεχώς πάσο - 
έδειξε μεσαίο χέρι (15-17 πόντους) με 
πέντε τουλάχιστον καρά και τέσσερις 
πίκες. Στη θέση της Δύσης κάνουμε 
αντάμ τον ρήγα σπαθί, ο οποίος κρατάει 
(ο συμπαίκτης το επτά, ο εκτελεστής το 
τέσσερα). Το ίδιο και η ντάμα, ρίχνοντας 
τον βαλέ του Νότου. Το σχέδιό μας; Πρώτα 
η κατανομή των πόντων: 7 (μορ) + 9 
(εμείς) + 15-17 (εκτελεστής) = 31-33. 
Το συμπέρασμα: ο συμπαίκτης έχει 7-9 
πόντους, συμπεριλαμβανομένου του άσου 
σπαθί, άρα 3-5 πόντους στα άλλα χρώματα. 
Αν ο συμπαίκτης έχει τον άσο καρό ή τον 
ρήγα κούπα, το συμβόλαιο μπαίνει μέσα. 
Αν όμως δεν έχει κανένα από τα δύο αυτά 
φύλλα και δεδομένου ότι από τις πιθανές 
κατανομές (ο εκτελεστής είναι μάλλον 
5-4-2-2) ο συμπαίκτης δεν έχει κάποιο 
κοντό χρώμα, το οποίο, αν γυρνούσαμε 
θα υπήρχε ενδεχόμενο promotion στα 
ατού, το φύλλο, το οποίο είναι η τελευταία 
μας ελπίδα να έχει ο συμπαίκτης, είναι ο 
βαλές ατού. Γυρνάμε καλού-κακού κούπα 
(αν και δεν  χάνεται ο ρήγας κούπα, αν 
τον έχει ο συμπαίκτης), έτοιμοι σε κάθε 
περίπτωση, αν ο εκτελεστής παίξει 
λιμό ατού προς τον μορ, να παίξουμε 
ατάραχοι το δύο. Όλη η διανομή:

Versace
Στη συνέχεια θα περάσω στα μαθήματα 
του Versace, τα οποία αναφερόταν σε 
θέματα αγορών (ο Alfredo πιστεύει ότι 
είναι πιο χρήσιμα για τον μέσο παίκτη), 
ένα από τα οποία ήταν τα weak two και 
τα μπαράζ. Η φιλοσοφία του Versace σε 
αυτά τα ανοίγματα, όπως τα παίζει με τον 
τακτικό συμπαίκτη του Lorenzo Lauria, 
είναι κλασική με αυστηρές προδιαγραφές: 

τα αδύνατα ανοίγματα στην κλίμακα δύο 
γίνονται πάντα με εξάφυλλο καλό χρώμα 
και λίγους εξωτερικούς πόντους, χωρίς 
πλαϊνό τετράφυλλο μαζέρ και χωρίς 
δύο άσους. Η μανς φυσικά έχει μεγάλη 
σημασία. Μερικά παραδείγματα: στη 
δεύτερη εναντίον πρώτης ένα τυπικό χέρι 
που ανοίγει δύο πίκες είναι #KQJ10xx 
$xx ^Axx &xx. Στην πρώτη μανς 
KQxxxx χωρίς άλλους πόντους είναι ένα 
καλό weak two. Με το χέρι #AQ109xx xx 
^xxxx &x ανοίγουμε δύο πίκες σε όλες τις 
περιπτώσεις εκτός από δεύτερη εναντίον 
πρώτης. Με το χέρι #J109xxx $x ^AQJ 
&xxx στην πρώτη μανς μπορούμε να 
καταστρατηγήσουμε την προϋπόθεση της 
συγκέντρωσης των πόντων στο χρώμα 
(σχεδόν όλοι οι πόντοι είναι στα καρά), 
λόγω του σόλο κούπα (ο Versace σχολίασε 
ότι το άνοιγμα δύο πίκες είναι καλύτερο 
preemptive από το άνοιγμα δύο κούπες). 
Για το χέρι #KQ109xx $Axxx ^xxx &x 
o Versace είπε: ίσως μία πίκα αλλά όχι δύο 
πίκες. Μια πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα είναι 
ότι στην τρίτη θέση πολλές φορές είναι 
καλύτερο να ανοίξουμε στην κλίμακα ένα 
–ειδικά αν παίζουμε Drury- με χέρια που 
σε πρώτη και δεύτερη θέση θα ανοίγαμε 
weak. Είναι πιο πιθανό να μπερδευτούν οι 
αντίπαλοι, οι οποίοι μάλλον έχουν μανς, 
από το να ανοίξουμε weak, που στην 
περίπτωση αυτή δεν θα τους δυσκολέψει 
ιδιαίτερα και μάλλον θα τους διευκολύνει. 
Εν κατακλείδι ο Versace πιστεύει ότι 
το weak multi (για παράδειγμα το 
άνοιγμα δύο καρά weak σε άγνωστο 
μαζέρ) είναι μια πολύ κακή σύμβαση, η 
οποία αντιβαίνει στη σύγχρονη τάση να 
αγοράζουμε τα πραγματικά μας χρώματα 
όσο το δυνατόν νωρίτερα (ει δυνατόν με 
την πρώτη αγορά). Γενικότερα, όπως έχει 
πει  -μεταξύ άλλων- και ο Kit Woolsey, το να 
βρούμε το strain (σπαθιά, καρά, κούπες, 
πίκες ή χωρίς ατού) που θα παίξουμε 
έχει προτεραιότητα από την εύρεση του 
επιπέδου, στο οποίο θα παίξουμε τελικά.
Όσον αφορά τα ανοίγματα μπαράζ στις 
κλίμακες τρία και τέσσερα, ο Versace 
δίνει τις εξής προδιαγραφές: στα μαζέρ 
σημασία έχει σχεδόν αποκλειστικά το 
μήκος του χρώματος, που πρέπει να 
είναι αυστηρά επτάφυλλο (random, not 
depending οn quality, ήταν τα ακριβή 
λόγια του), ώστε να εφαρμόζει με 
εμπιστοσύνη ο συμπαίκτης τον κανόνα 
των total tricks. Σπάνια ανοίγουμε με 

εξάφυλλο και μόνο στην τρίτη θέση. 
Ένα τυπικό χέρι είναι (στην πρώτη μανς) 
#x $KQ10xxxx ^xxx &xx. Οι αγορές 
τρία σπαθιά και τρία καρά, αντίθετα, 
είναι constructive (προσπάθεια για τρία 
χωρίς ατού) με αυστηρές προδιαγραφές: 
σχεδόν άνοιγμα με τον άσσο στο μακρύ 
χρώμα ή σίγουρο εξωτερικό πιάσιμο. 
Οι αγορές τέσσερις κούπες ή τέσσερις 
πίκες δείχνουν οκτάφυλλο χρώμα ή 7-4. 
Στα διαλείμματα ρώτησα ανεξάρτητα τους 
Versace και Martens να μου υποδείξουν 
τις απαντήσεις στο (ισχυρό) ρελέ 2ΧΑ 
σε άνοιγμα weak του συμπαίκτη. Κατά 
τον Martens υπάρχουν δύο συστήματα 
απαντήσεων, ένα βασισμένο στο σόλο 
του ανοίξαντα και ένα στους πόντους του 
χεριού και την ποιότητα του χρώματος, και 
πιθανότατα το πρώτο είναι πιο κατάλληλο 
για το άνοιγμα δύο καρά, ενώ το δεύτερο 
για weak σε μαζέρ. Στο άνοιγμα δύο πίκες 
μετά από ρελέ 2ΧΑ οι απαντήσεις του 
ανοίξαντα είναι τύπου αντίστροφου Ogust 
(πρώτα τα καλά χέρια ώστε να αρχίσει 
χαμηλά πιθανή διερεύνηση του σλεμ!), 
με βήματα: 3 σπαθιά = max πόντοι, 
καλό χρώμα,  3 καρά = max πόντοι, 
κακό χρώμα, 3 κούπες = min πόντοι, 
καλό χρώμα, 3 πίκες (επαναδήλωση του 
χρώματος) = min πόντοι, κακό χρώμα. 
Στο άνοιγμα δύο κούπες, αν το ρελέ 
εξακολουθούσε να ήταν 2ΧΑ, θα υπήρχε 
πρόβλημα να διατηρηθεί το ίδιο σχήμα. Ο 
Martens διδάσκει το ρελέ δύο πίκες στην 
περίπτωση αυτή, οπότε η απάντηση τρεις 
κούπες δείχνει αντίστοιχα το χειρότερο 
χέρι κλπ. Μένει ελεύθερη η αγορά 2ΧΑ, 
η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 
δείξει ένα χέρι με πίκες (τουλάχιστον in-
vitational). Μια εξαιρετική ιδέα του Φώτη 
Σκουλαρίκη είναι να χρησιμοποιηθεί η 
αγορά τρία καρά (απάντηση στο ρελέ) για 
να δείξει φιτ πίκα, με τις άλλες απαντήσεις 
να διαμορφώνονται ανάλογα. Μετά από 
άνοιγμα δύο καρά και ρελέ 2ΧΑ, ο Martens 
προτείνει ένα σχήμα που δείχνει το σόλο: 
3 σπαθιά = σόλο σπαθί, τρεις κούπες ή 
τρεις πίκες = σόλο στο αντίστοιχο μαζέρ, 
τρία καρά η πιο αδύνατη απάντηση και 
τρία χωρίς ατού max. O Versace στο δικό 
του σύστημα weak two, στο ρελέ 2ΧΑ 
δείχνει πλαϊνό τετράφυλλο, αν υπάρχει, 
δεν είχα όμως την ευκαιρία να συζητήσω 
διεξοδικά τις υπόλοιπες απαντήσεις.                 

 

# Q976
$ A854
^ J106
& 52

# K2
$ J1076
^ 93
& KQ986

Δ 
Β

  
Ν

 Α
# J54
$ Q92
^ 742
& A1073

# A1083
$ K3
^ AKQ85
& J4
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1ο (**)
Ομάδες. Όλοι στην πρώυη
Μοίρασε ο Νότος
Αντάμ: $Α

Αν δεν πανωκόψετε έχετε δύο σίγουρες 
λεβέ στα ατού, αλλιώς θα κάνετε μόνο 
μία. Κοιτάξτε τη θέση στις πίκες.
Ας υποθέσουμε ότι δεν πανωκόβετε και 
ότι ο Νότος παίζει #Κ και #10 που 
σκεπάζετε και παραμένετε με Q7 ενώ 
στον εκτελεστή μένουν #8643. Τώρα 
θα κάνετε σίγουρα δύο λεβέ.
Αν πανωκόψετε, ο εκτελεστής κερδίζει 
οποιοδήποτε γύρισμα και παίζει τον #Κ 
. Όταν ο συμπαίκτης σας δεν ακολουθή-
σει είναι εύκολο να κάνει την εμπάς στα 
ατού που σας απομένουν και να πετύχει 
τις υπόλοιπες λεβέ.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2ο (**)
Ζεύγη. Όλοι στη 2η
Μοίρασε ο Βορράς
Αντάμ: $2

Ανεξαρτήτως ποιος είναι ο αντίπαλος, 
δεν πρέπει ποτέ να πιστέψετε ότι το 
παίξιμο είναι παραπλανητικό και ότι 
μπορεί να έχει ο εκτελεστής στα καρά 
^ΑQJ. Στην περίπτωση αυτή θα είχε 
κάνει την εμπάς ή, έστω, θα είχε παίξει 
πρώτα τον Άσο. 
Συμπέρασμα: Ο συμπαίκτης σας πρέπει 
να έχει τον ^Α σόλο ή δίφυλλο.
Σταθείτε στο ύψος της περίστασης και 
παίξτε το ^2! Αφήνοντας έξω το καρό, 
κερδίζει ο συμπαίκτης και θα κάνετε κα-
λές τις κούπες όσο κρατάτε ακόμα τον 
^Κ. Ο εκτελεστής δεν έχει καμία πιθα-
νότητα επιτυχίας. Θα χάσει τρεις κούπες 
και δύο καρά, ενώ αν παίξετε τον ^Κ θα 
είστε εσείς αυτός που δεν θα έχει καμία 
πιθανότητα.

Λύσεις από τη σελίδα 10Προβλήματα Άμυνας

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1#

2$ 3^ πάσο 3#
πάσο 4# όλοι πάσο

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
πάσο πάσο 1^

πάσο 1# πάσο 2&
πάσο 3^ πάσο  3ΧΑ
όλοι πάσο

# Κ109 
$ J3 
^ AK865
& K32 

# -
$ ΑΚQ1065
^ 109432
& 95

Δ 
Β

  
Ν

 Α
# QJ75
$ 84
^ 7
& QJ8764

# A86432
$ 975
^ QJ
& A10

# QJ94
$ 3
^ 76543
& AK10

# 8762
$ A962
^ K2
& 954

Δ 
Β

  
Ν

 Α
# K1053
$ Q98754
^ A
& 876

# A
$ KJ10
^ QJ1098
& QJ32
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Για επίδοξους
πρωταθλητές

Γιώργος Κότσης

Μπλοκαρισμένο είναι ένα μακρύ 
χρώμα, που αν δεν προσέξετε 
παίζοντάς το, τότε κολλάτε στο ένα 
χέρι ενώ σας έχουν μείνει στο άλλο 
χέρι ένα ή περισσότερα μετρ χαρτιά 
και δεν έχετε εξωτερική πρόσβαση 
για να τα αξιοποιήσετε.  

Παραδείγματα:
1.          AKQ52
 
                    8764 
Αν τραβήξετε  ΑΚQ και ξεφυλλίσετε τα 
764, τότε όταν  παίξετε το 2 ή το 5 θα 
πιάσετε με το 8 και δεν έχετε πρόσβαση 
στον Βορρά όπου υπάρχει το μετρ 5ο 
χαρτί. Η γιατρειά; Ξεφυλλίστε τα 876 στα 
AKQ.      
 
2.                            KQ953 
                             
                                A106 
Αν το χρώμα είναι μοιρασμένο 5-0 θα 
χάσετε οπωσδήποτε 1 λεβέ. Αν είναι 3-2 ή 
ο Βαλές είναι ξερός δεν θα χάσετε καμία. 
Ας εξετάσουμε το 4-1 με Jxxx σε ένα 
χέρι. Το σωστό παίξιμο για αυτόν τον 
συνδυασμό, είναι να παίξουμε πρώτα 
τον Ρήγα, μήπως βρούμε τον Βαλέ ξερό, 
ξεμπλοκάροντας το 10 από το χέρι μας. 
Τώρα παίζουμε τον Άσο και αν η Ανατολή 
ξεφυλλίσει κάνουμε την μαρκαρισμένη 
εμπάς του Βαλέ στη Δύση. Αν βέβαια 
ξεφυλλίσει η Δύση τότε χάνουμε τον Βαλέ 
και οι αντίπαλοι παίρνουν μία λεβέ.

3.  Πώς να δημιουργείτε κατεβάσματα 
στον μορ όταν δεν είναι οφθαλμοφανή:

    α)           Q105 
                              
                               K65. 
Η Δύση ανταμάρει το 3, ο Βορράς παίζει 
το 5, η Ανατολή τον Α και ο Νότος 
ξεμπλοκάρει τον Κ !! Έτσι δημιουργεί 2 
κατεβάσματα, θεωρώντας ότι τον J τον 
έχει η Δύση.  

   β)           QJ6 
                             
         Α108. 

Η Δύση ανταμάρει το 5, από την Ανατολή 
βάζετε το 6, η Ανατολή βάζει το 7 και ο 
Νότος πρέπει να πάρει με τον Άσο, αν θέλει 
να δημιουργήσει σίγουρο κατέβασμα στον 
Βορρά.

  γ)         Q42 
                           
               AJ9 
Η Δύση ανταμάρει το 5, η Ανατολή βάζει 
το 8 και ο Νότος πρέπει να πάρει με τον 
Άσο για να δημιουργήσει κατέβασμα στον 
Βορρά εφόσον η  Δύση έχει τον Κ. 
  
Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι συνδυασμοί και 
τώρα, που ελπίζω να άνοιξε η όρεξη σας, 
να τους ψάχνετε προτού παίξετε το πρώτο 
χαρτί του μορ.

4. Συμβόλαιο: 3ΧΑ Ανταμ &Κ
     

# 976
$ 8
^ ΑΚQ53
& 8632

Δ 
Β

  
Ν

 Α

# AK10
$ AQ72
^ 9876
& A7

Έχετε σίγουρες δύο 
πίκες, μία  κούπα, 
πέντε καρά, και 
ένα σπαθί = 9 
λεβέ. Πρόβλημα; 
Σκεφθείτε…. Τα 
καρά, εφόσον είναι 
μοιρασμένα 3-1 
στους αντίπαλους 
ε ί ν α ι 
μπλοκαρισμένα!! 
Αν τραβήξετε 
^AKQ δεν 

μπορείτε να  κατεβείτε στον μορ για να 
κάνετε το πέμπτο καρό. Πώς θα τα 
ξεμπλοκάρετε;
Αφήστε τον &Κ να πάρει την λεβέ και 
πάρτε το δεύτερο σπαθί. Παίξτε ^AK και 
μετά σπαθί πάνω στο οποίο ξεμπλοκάρετε 
ένα από τα δύο καρά που έχετε στον Νότο. 
Η Δύση θα κάνει τρία σπαθιά και μετά 
θα σας δώσει το χέρι και θα κάνετε τα 
υπόλοιπα  καρά  σας.

5.  Συμβόλαιο: 3ΧΑ.  Αντάμ: $8
        
Η Δύση, που αγόρασε 1$, ανταμάρει το 
$8, η Ανατολή παίζει τον $J, και o Νότος 
παίρνει τον $Α. 

Ο Νότος τώρα 
μετράει μία πίκα, 
μία κούπα, τρία 
καρά και τέσσερα 
σπαθιά = 9 λεβέ. 
Πώς όμως θα 
ξεμπλοκάρει τα 
σπαθιά για να κάνει 
4 λεβέ σπαθί; Πολύ 
απλά: Παίζει ^ΚQ, 
αφήνοντας τον 
^A στον μορ και 
συνεχίζει με &AQ. 
Η Δύση παίρνει τον 

&Κ και $KQ και παίζει πίκα (το καλύτερο 
για την άμυνα) ο Βορράς παίρνει τον #Α 
και συνεχίζει με τον ̂ Α όπου ξεμπλοκάρει 
τον &J. Τώρα τα σπαθιά του μορ τρέχουν. 

6.     Συμβόλαιο : 3ΧΑ Αντάμ: #Κ          
# 7632
$ 82
^ AKQ32
& J6

# KQJ10
$ Q1083
^ J98
& 86

Δ 
Β

  
Ν

 Α
# 95
$ K974
^ 4
& Q109742

# A84
$ AJ5
^ 10765
& AK3

Ο Νότος φαίνεται ότι έχει τραβηχτές μία 
πίκα, μία κούπα, πέντε καρά και  δύο 
σπαθιά = 9 λεβέ. Πού είναι το πρόβλημα; 
Για ψάξτε λιγάκι. Τα καρά (αν στέκει ο 
Βαλές τρίφυλλος στους αντίπαλους) είναι 
μπλοκαρισμένα. Αν τραβήξετε ^AKQ 
και παίξετε το ^2 ο Νότος θα πάρει 
αναγκαστικά και δεν υπάρχει κατέβασμα 
στον μορ για το 5ο μετρ καρό.  
Αν μελετήσατε το πρόβλημα 4 θα βρείτε 
και εδώ λύση.
Αφήστε την πρώτη πίκα έξω και πάρετε 
τη δεύτερη. Παίζετε πίκα πιάνει η 
Δύση και παίζει την τελευταία πίκα 
της, ξεμπλοκάρετε τώρα τα καρά 
ξεφυλλίζοντας από τον Νότο ένα καρό και 
βγήκαν τα 3ΧΑ. 
Όμως η Δύση ΔΕΝ παίζει την τέταρτη 
πίκα της αλλά κούπα ή σπαθί; Κανένα 
πρόβλημα, από τη στιγμή που και στα 2 
χρώματα έχετε 2 κρατήματα. Κατεβαίνετε 
στον μορ με τον ^Κ και παίζετε μόνος σας 
την τελευταία πίκα, ξεφυλλίζοντας ένα 
καρό από τον Νότο, πιάνετε ό,τι παίξει η 
Δύση, κατεβαίνετε στον μορ με την ^Q 
και κάνετε τα υπόλοιπα μετρ καρά σας.

ΞΕΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 
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# A95
$ 102
^ Α95
& 109865

Δ 
Β

  
Ν

 Α

# 10876
$ A953
^ KQ
& AQJ
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                  34ος  
Της Άννυς Καραμανλή 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1

Δ 
Β

  
Ν

 Α
# ΑΚ10873
$ ΚJ95
^ A10
& 2

Ζεύγη – όλοι στη δεύτερη
Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1^ ;

Κόντρ = 10, 1# = 8, 2# (δυνατό) = 7, 
2^(διχρωμία τα μαζέρ) = 6

Κοντρ: 15 πόντοι που γίνονται 16 με το εξά-
φυλλο. Άρα αν ο συμπαίκτης αγοράσει  2& θα 
απαντήσουμε  2# που σημαίνει 16-18 και αυ-
τοδύναμο χρώμα. Αν αγοράσει 2$ θα πω 3^ 
γιατί τώρα με το φιτ το χέρι αναβαθμίζεται σε  
19-20 πόντους. Προσοχή όμως στο εξής:
Αν πω στα  2& του συμπαίκτη 2^= cue bid 
δείχνω 19+ από πόντους...

Οι δάσκαλοι:
Κορώνη Μ.: Κοντρ. Με 6-4 τα Majors, καλό 
εξάφυλλο και 15 πόντους η Α καλύτερα να 
ξεκινήσει με κοντρ, έχοντας το περιθώριο να 
αγοράσει 2# αν η Δ απαντήσει 2&. 
Μπόζεμπεργκ Κ.: Κοντρ. Με 16 πόντους 
και τα δύο μαζέρ ξεκινάμε με κοντρ, παρά 
το ότι η κατανομή μας ξεφεύγει του τυπικού 
κοντρ ομιλίας. Σε περίπτωση που ο συμπαί-
κτης απαντήσει σπαθιά θα αγοράσουμε τις 
πίκες μας.
Τζοτζολάκης Δ.: Κοντρ. Δεν κάνω παρεμ-
βολή 1# γιατί υπάρχουν χέρια με τα οποία 
ο συμπαίκτης θα πασάρει και θα βγάζουμε 
μανς στις πίκες ή στις κούπες. Μην κάνετε 
παρεμβολή 2# ακόμα και αν το παίζετε 
φυσικό (15-16 πόντους και εξάφυλλο), για 
τον ίδιο λόγο. Μετά το κοντρ, σκοπεύω να 
κάνω cue bid 2^ ό,τι και να μου απαντήσει 
ο συμπαίκτης. Η sequence αυτή περιγράφει 
ένα μονόχρωμο ή δίχρωμο χέρι, επιτακτικό 
για μανς. Αν ο συμπαίκτης έχει 13 λιμά, τότε 
θα παίξουμε μανς και μπορεί να μπούμε 
μέσα. Δεν υπάρχει όμως άλλος τρόπος να 
πείσω τον συμπαίκτη ότι η $Q του και το 
φιτ κούπα ή πίκα είναι αρκετά για μανς. Ση-
μειώστε ότι αν ο συμπαίκτης απαντήσει 2& 
στο κοντρ μου, εάν αγοράσω n# (n=2, 3) 

στη συνέχεια, δεν είναι επιτακτική αγορά 
αλλά ισχυρά προτασιακή, άρα ο συμπαίκτης 
μπορεί να πασάρει. Τέλος, μη σας ανησυχεί 
το σενάριο ο συμπαίκτης να πασάρει το κο-
ντρ, μετατρέποντάς το σε τιμωρίας. Αν αυτό 
γίνει, μάλλον δε θα εισπράξετε λιγότερα από 
τη μανς σας, αν έχετε.

Οι αναγνώστες:
Νικολάου Α.: Κοντρ. Με σκοπό να επανα-
δηλώσω τις πίκες.
Κόκκινος Ι.: Κοντρ. Ανάμεσα στο κοντρ 
και στο 2# δυνατό επιλέγω το 1ο. Με 6 κο-
ντρόλ, 5 χανόμενες, και καλό 6φυλλο μαζέρ, 
θέλω να ξαναμιλήσω σε όποια απάντηση του 
παρτενέρ μου (πρώτη φορά που μ’ αρέσει 
τόσο ένας βαλές!!).                                                                                                                         
Κολυβάκης Γ.: Κοντρ. Και μετά 2# για 
να δείξουμε το 6φυλλο μας και τους 15                                           
πόντους.
Κουφού Α.: Κοντρ. Για να δηλωθεί κατο-
χή μαζέρ και αναζήτηση φιτ σε κούπες ή                                                          
σούπερ¬φιτ σε πίκες. Με ένα 10ποντο χέρι 
απέναντι η Α παίζει και 3ΧΑ, αν η Δ κρατάει 
σπαθιά.                                                                                                         
Λουκόπουλος Θ.: Κοντρ. Πολύ ισχυρό χέρι 
για απλή παρεμβολή και έχουμε και τα δυο 
μαζέρ. Αν ο  partner δεν απαντήσει με κού-
πες σχεδιάζω επαναδήλωση στις πίκες.
Παρασκευάς Δ.: Κοντρ. Και επαναδήλωση 
πίκα. Αν βρεθεί απευθείας φιτ σε μαζέρ, 
μάλλον  σπλίντερ μετά.
Κατσίποδας Δ.: 2^. Έχουμε ένα επιθετικό 
χέρι 15 πόντων με 6-¬4 τα μαζέρ. Αγορά-
ζουμε 2^, ώστε να δείξουμε στον συμπαί-
κτη μας ότι ενδιαφερόμαστε για τα μαζέρ.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2
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Ζεύγη – όλοι στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1& κοντρ πάσο

1$ πάσο ;

2# = 10, 1# = 9, 2& = 7

Το πάνελ του διαγω-

νισμού αγορών 1-6 

απαρτίζεται πάντα από 

δάσκαλους και η βαθμολογία 

βγαίνει με βάση τις δικές τους 

απαντήσεις και σχόλια. Στη 

συνέχεια θα βαθμολογούνται 

οι αναγνώστες και θα δημοσιεύ-

ονται τα ονόματα των πρώτων 

από αυτούς. Καλό θα είναι, αλλά 

όχι απαραίτητο,  να στέλνει και 

κάθε αναγνώστης τα σχόλιά του 

ώστε να δημοσιεύονται τα πλέ-

ον ενδιαφέροντα από αυτά.

       Αν έχει κάποιος μαθητής ή 

παίκτης κατηγορίας 1-6 κάποια 

διανομή, η οποία τον προβλη-

μάτισε στην αγορά, θα χαρούμε 

πολύ να μας τη στείλει για να τη 

βάλουμε στον διαγωνισμό.

         Τον παρόντα διαγωνισμό 

σχολιάζουν τρεις δάσκαλοι, η 

Μαριάννα Κορώνη, ο Κώστας 

Μπόζεμπεργκ και  ο Δημήτρης 

Τζοτζολάκης. Τους ευχαριστώ 

όλους για τη βοήθεια.
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΩΝ 1-6
Κόκκινος Ι.: 2$. Παρά τα εξαιρετικά μου 
καρά, δε θα πάψω να αγοράζω φυσικά, ώστε 
να βρω το καλύτερο μου συμβόλαιο.
Λουκόπουλος Θ.: 2$. Δείχνω 16+ και 
κούπες. Αναλόγως της απάντησης από τον 
partner  σχεδιάζω επαναδήλωση καρά ή 4ο 
χρώμα για ΧΑ συμβόλαιο.
Παρασκευάς Δ.: 2$. Και επαναδήλωση 
3ΧΑ αν δεν βρεθεί φιτ. Και ό,τι βγει.
Κατσίποδας Δ.: 3$. Αγορά με άλμα. Δεί-
χνουμε 18-21 πόντους και κατανομή 5+ στα 
καρά και σίγουρα 4 φύλλα στην κούπα.
Κολυβάκης Γ.: 3^. Για να δείξουμε δυνατό 
χέρι με μακριά καρά και περιμένουμε την                                                                     
απάντηση του συμπαίκτη. Αν έχει κράτημα 
στα άλλα δυο χρώματα θα  παίξουμε 3ΧΑ.                                                                                                                                
Κουφού Α.: 3^. Η Α δείχνει έτσι το δυνατό 
χέρι, ορίζει τα καρά σαν χρώμα ατού και αρ-
νείται κρατήματα σε όλα τα χρώματα. Ζητά 
από τη Δ, αν έχει κρατήματα, να αρχίσει να 
αγοράζει με τη σειρά τα αντίστοιχα χρώμα-
τα.  Αγορά που πάει είτε στα 3ΧΑ, είτε στα 
4^ ή 5^
 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 4
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Ομάδες – όλοι στη δεύτερη
Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1# πάσο
4&* πάσο ;

*Σπλίντερ 4φυλλο + φιτ , σόλο ή σικάν σπαθί, 11-14 π. από ονέρ

4ΧΑ = 10, 4^=9,6#=6, 4#=5

Ο συμπαίκτης οφείλει να έχει 10-14 πόντους 
στα υπόλοιπα 3 χρώματα. για να δούμε:
1) AKQJ^,Α$,Q#= 16 πόντοι= Πάρα πολ-
λοί γι’ αυτή την αγορά.                                                                    
2) KQJ^,Α$,Q#= Μας λείπουν δύο Άσοι! 
σπαθί και καρό.
3) ΑK^,Q#= Μας ξαναλείπουν  2 Άσοι! σπα-
θί και κούπα
4) KJ^,ΑJ$,  Q# = Πάλι μας λείπουν 2 Άσ-
σοι .
5) Α^,Α$,Q#= έχουμε σλεμ σίγουρα.
6) Α^,Α$= Ίσως έχουμε αν βρούμε την Q#
Μπορούμε να προχωρήσουμε με σύνεση και 
συνεργασία του συμπαίκτη. Λέμε 4^ και ο 

βρω χρόνο να δηλώσω τις πίκες), γιατί ο                                                                                                                                                
συμπαίκτης είτε με έναν κρίσιμο ρήγα ή τον 
άσο κούπα ή 3φυλλο φιτ   (ελπίζω διαφορε-
τικό του 234 πίκα για να έχω να κατέβω) δε 
θέλω να πασάρει.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 3
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Ζεύγη – όλοι στη δεύτερη
Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1^ πάσο
1# πάσο ;

2$ = 10, 3$ = 8, 3^ = 8

2$: Ανιούσα κλασική αγορά μπας και βρω 
φιτ στις κούπες και αν ακούσω 2ΧΑ θα πω 
3ΧΑ αφού το χέρι μου προσφέρει 8 λεβέ.

Οι δάσκαλοι:
Μπόζεμπεργκ Κ.: 2$. Αναγκαστικά. Το 
πιο δύσκολο χέρι του σετ καθώς οι αναιμικές 
μου κούπες μπορεί να μας οδηγήσουν σε ένα 
αποτυχημένο συμβόλαιο μανς σε κούπες, 
ενώ τα 3ΧΑ, με ένα κράτημα σπαθί από τον 
συμπαίκτη, να ήταν το ιδανικό συμβόλαιο.
Κορώνη Μ.: 2$. Ανιούσα αγορά που 
δείχνει 16+ πόντους και 5-4 τουλάχιστον. 
Παρά τις αδύναμες κούπες η αγορά αυτή 
είναι προτιμότερη από την εναλλακτική 3^, 
όχι τόσο για να μη χαθεί το φιτ στις κούπες 
(που δεν έχει αποκλεισθεί), όσο γιατί θα εκ-
μαιεύσει το πιθανό κράτημα στο σπαθί από 
τον συμπαίκτη για να παιχθούν 3ΧΑ, αφού 
στο χέρι μας έχουμε 8 λεβέ. Στα 3^ (αγορά 
που δείχνει συνήθως 15-17 πόντους και εξά-
φυλλο χρώμα) εξάλλου, υπάρχει κίνδυνος να 
ακούσουμε πάσο από τον συμπαίκτη και να 
χαθεί μια πολύ καλή μανς.
Τζοτζολάκης Δ.: 2$. Εξαρτάται από το 
πώς παίζετε την ανιούσα αγορά μετά από 
απάντηση 1 επί 1. Αν είναι επιτακτική, τότε 
2$. Αν δεν είναι επιτακτική, τότε 3$. Σε 
κάθε περίπτωση, δεν παίρνω απόφαση για 
το τι να κάνουμε πριν μάθω τι συμβαίνει με 
τα σπαθιά.
Οι αναγνώστες:
Νικολάου Α.: 2$. Ανιούσα. Τι άλλο;

1#: Το γνωστό  Κοντρ και αγορά νέου χρώμα-
τος = Χέρι με 16-18 και αυτοδύναμο χρώμα.

Οι δάσκαλοι:
Κορώνη Μ.: 2#. Με την αγορά της η Α 
δείχνει ένα δυνατό χέρι με καλό εξάφυλλο+ 
χρώμα, που δεν χρειάζεται μεγάλη βοήθεια 
από τον συμπαίκτη για να βγάλει μανς στις 
πίκες. Η Δ με στοιχειώδες φιτ και λίγους 
πόντους θα αγοράσει τη μανς, που θα έχει 
μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας. 
Μπόζεμπεργκ Κ.: 1#. Έχοντας αγοράσει 
κοντρ με μη τυπική κατανομή προτείνουμε 
το χρώμα μας, δείχνοντας ισχυρό χέρι με 
5φυλλο και άνω.
Τζοτζολάκης Δ.: 2&. Με προοπτική να 
αγοράσω τις πίκες μετά. Η ανάλυση του προ-
βλήματος 1 ισχύει αυτούσια. Όπως είδαμε, 
n# (n=2, 3), δεν είναι επιτακτική αγορά 
αλλά ισχυρά προτασιακή, άρα ο συμπαίκτης 
μπορεί να πασάρει με χέρια που βγάζουμε 
μανς.

Οι αναγνώστες:
Κατσίποδας Δ.: 2#. Μετά το κοντρ ο συ-
μπαίκτη μας με την αγορά 1$ μας δείχνει 
ότι έχει μέγιστο 8 πόντους. Με το μίλημα μας 
δείχνουμε ότι έχουμε τουλάχιστον 16  και 6 
φύλλο πίκα.                                                                                                                                       
Κολυβάκης Γ.: 2#. Μετά το κοντρ οι 2# 
δείχνουν δυνατό χέρι 6φυλλο και πόντους 
16+.
Λουκόπουλος Θ.: 2#. Ο partner μπορεί να 
έχει από 5 μέχρι 10 περίπου πόντους. Δείχνω 
16+  και μακριές πίκες. Αναλόγως της επα-
ναδήλωσης θα παίξω 3# ή 4#.
Νικολάου Α.: 1#. Αλλαγή χρώματος μετά 
το κοντρ δείχνει τη δύναμή μου.
Κουφού Α.: 1#. Κοντρ και οικονομική 
επαναδήλωση άλλου χρώματος δείχνει το 
δυνατό 6φυλλο στις πίκες και χέρι 16-¬18π.
Παρασκευάς Δ.: 2&. Κιούμπιντ και επανα-
δήλωση πίκα.
Κόκκινος Ι.: 2&. Πρέπει να πω κάτι 
φόρσινγκ, κυρίως γιατί το χέρι μου έχει 
4 χανόμενες, και όλοι οι ρηγάδες που με 
ενδιαφέρουν είναι στην εμπάσα. Βέβαια 
απέναντι σε μηδενικό χέρι, δε θα έχω 
τρόπο ούτε να κατέβω στον μορ και  να 
κάνω εμπάσες και θα πληρώσω και 5 μπά-
ζες.                                                                                                                                                                        
Παρόλα αυτά λέω 2& μετά το κοντρ (θα 
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δικός μας οφείλει να πει 4$ αν έχει τον Άσσο 
κούπα ή 4# αν δεν τον έχει. Τώρα έχει νόημα 
να  κάνουμε την ερώτηση άσσων μήπως και 
το χέρι του ανήκει στα παραδείγματα 5 και 6. 
Είναι σχεδόν αδύνατον αν έχει έναν άσο να του 
λείπει η Ντάμα ατού και να μπούμε μέσα στις 
5#.

Οι δάσκαλοι:
Τζοτζολάκης Δ.: 4ΧΑ. …ερώτηση άσσων. 
Α) Αν ο συμπαίκτης δεν έχει κανέναν, τότε θα 
μπούμε μέσα στις 5# και θα του εξηγήσω 
(ήρεμα) στη συνέχεια γιατί δεν πρέπει να 
κάνουμε splinter με ξερό &Κ ή ξερή  &Q. 
Β) Aν ο συμπαίκτης έχει 1 άσο, 5#. Γ) Aν ο 
συμπαίκτης έχει 2 άσους ή 1 άσο και σικάν 
6#. Δ) Αν ο συμπαίκτης έχει 2 άσους και 
σικάν 7#. Ναι, μπορεί να μπούμε μέσα αν 
λείπει η #Q και δεν τη βρω. Όμως η στρατη-
γική αυτή είναι σωστή όχι μόνο αν παίζουμε 
με καλύτερη ομάδα (clear-cut), αλλά και αν 
παίζουμε με ισάξια ή χειρότερη.
Κορώνη Μ.: 4^. Παρότι έχουμε minimum 
άνοιγμα τα τρία λιμά σπαθιά απέναντι στο 
σόλο ή σικάν του συμπαίκτη καθιστούν το 
χέρι μας αξιόλογο και με δεδομένο ότι, μη 
υπερβαίνοντας τη μανς στο συμφωνημένο 
χρώμα, δεν δείχνουμε επιπλέον δύναμη 
αγοράζουμε το κοντρόλ μας (πρώτου ή 
δεύτερου γύρου κατόπιν συμφωνίας) με το 
κιουμπίντ στα καρό. Αν ο συμπαίκτης αγορά-
σει 4$, δείχνοντας κοντρόλ στο χρώμα, το 
σλεμ θα είναι καθαρά υπόθεση άσων.
Μπόζεμπεργκ Κ.: 4^. Περιμένοντας να 
ακούσουμε 4$ και στη συνέχεια να ρωτή-
σουμε άσους. Το σόλο σπαθί που δείχνει ο 
συμπαίκτης «απογειώνει» το χέρι μας, μια 
και δυο άσοι μαζί με #Q μπορούν να οδη-
γήσουν τον άξονα σε ένα καλό σλεμ. Εναλ-
λακτικά μπορούμε να ρωτήσουμε άμεσα 
άσους, αλλά γιατί να πάμε στο επίπεδο 5 αν ο 
συμπαίκτης έχει Qxxx-Jxx-AKxxx-x;

Οι αναγνώστες:
Κολυβάκης Γ.: 4ΧΑ. Ερώτηση άσων με φιτ 
της πίκες. Αν ο συμπαίκτης απαντήσει 5# 
θα παίξουμε μικρό σλεμ. Αν απαντήσει 5$ 
θα παίξουμε 5#.
Λουκόπουλος Θ.: 4ΧΑ. Έχω δυο σίγουρα 
χανόμενες σε κούπες, καρά και τρεις πιθανές 
χανόμενες  (σπαθιά, κούπες, πίκες). Βάσει 
των πόντων του συμπαίκτη έχω καλές πι-
θανότητες να ακούσω δυο άσους άρα καλές 
πιθανότητες για μικρό σλεμ.                             
Νικολάου Α.: 4^. Συνεχίζοντας το splinter 
– με τρία λιμά σπαθιά ψάχνω τις πιθανότη-
τες για σλεμ. Αν ακούσω 4$ θα ρωτήσω για 
άσους και την #Q
Κατσίποδας Δ.: 4^. Μας άρεσε το σόλο 

σπαθί του συμπαίκτη μας. Κάνουμε cue 
bid. Οι πόντοι του συμπαίκτη μας είναι στα 
άλλα χρώματα. Ίσως να έχουμε σλεμ. Αν 
ακούσουμε 4$, αμέσως ρωτάμε άσους.                                                                                                                          
Κόκκινος Ι.: 4^. Το ουσιαστικό πρόβλημα 
υπάρχει αν η κατανομή του σπλίντερ είναι 
κάτι σε xxxx-AJx-KQxxx-x, όπου θα χάνω 
ένα καρό και ένα σπαθί. Και πάλι στα 4^ θα 
ακούσω 4$ (σίγουρα), θα ρωτήσω εγώ άσ-
σους (με  πέμπτο  άσο τον #Κ) και αν ακού-
σω έναν παίζω 5#, αν ακούσω δύο έφυγα 
για  το μικρό σλεμ.
Κουφού Α.: 4^. Το splinter από τη Δ 
δείχνει χέρι που με το σόλο/σικάν σπαθί                                                         
δημιουργεί προϋποθέσεις σλεμ απέναντι 
στο ανώμαλο χέρι της  Α. H επαναδήλωση 
4^ως cue bid πρώτου ή δευτέρου γύρου 
απέναντι σε ανώμαλο χέρι splinter, με πο-
ντάζ κατάλληλο πιθανότατα για σλεμ,  δη-
μιουργεί forcing συνθήκες για cue bids. Με 
άρνηση του $Α από  τη Δ η Α είναι βέβαιη 
ότι εκείνη κρατά τον ^Α, ενώ με δήλωση 4 
$ ως cue bid του $Α κούπα, η Α γνωρίζει 
ότι η Δ κρατά πιθανότατα   έναν από τους 
δυο άσους καρό ή σπαθί.
Παρασκευάς Δ.: 4^. Τι άλλο θες να ακού-
σεις με τρία λιμά σπαθιά;

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 5
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Ζεύγη – ΑΔ στη δεύτερη
Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1& 1# ;

Κοντρ = 10, 2$=7, Πάσο=6

Κοντρ: Αυτό είναι Κοντρ Νέγκατιβ και, καθώς 
η επόμενη αγορά μας θα είναι σε κούπες, δι-
καιώνει απόλυτα τ’ όνομά του, δηλαδή την 
άρνηση που περιλαμβάνει. Σημαίνει ότι δεν 
έχουμε 10 πόντους για ν’ αγοράσουμε 2$ 
κατ’ ευθείαν αλλά 6-9 πόντους και 5φυλλο ή 
6φυλλο χρώμα. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα κι 
αν ο συμπαίκτης πει 2# θα απαντήσετε 3$ 
χωρίς να σημαίνει ότι έχετε 10+ πόντους και 
φόρσινγκ χέρι.

Οι δάσκαλοι:
Κορώνη Μ.: Κοντρ. Με σκοπό να αγορά-
σουμε τις κούπες μας αργότερα, δείχνοντας 
8-9 πόντους και 5+ κούπες, αφού δεν τις 
αγοράσαμε απευθείας μετά την παρεμβολή 
του αντιπάλου.
Μπόζεμπεργκ Κ.: Κοντρ. Νegative. Σκο-
πεύοντας να δείξουμε τις μακριές μας κού-

πες στον επόμενο γύρο αγοράς, αν αυτό είναι 
εφικτό.
Τζοτζολάκης Δ.: Κοντρ. Νegative. Με προ-
οπτική να αγοράσω τις κούπες μετά. Έχετε 
7 πόντους από ονέρ και 2 από κατανομή 9. 
Προσέξτε όμως. Αυτούς τους 9 πόντους τους 
έχετε μόνο αν εκτελέσει ο άξονάς σας. Αν 
αμυνθείτε, έχετε 7. Αν απαντήσετε 2$ λέτε 
στον συμπαίκτη σας ότι έχετε την υπεροπλία. 
Για να συμβαίνει αυτό πρέπει να έχετε 10 πό-
ντους αδιαπραγμάτευτους. Αν τους έχετε, 
έχει καλώς, αν όχι, τότε negative και χρώμα.

Οι αναγνώστες:
Νικολάου Α.: Κοντρ. Νegative. Και επανα-
δήλωση 2$.
Κατσίποδας Δ.: Κοντρ. Δε μπορούμε να 
αγοράσουμε τις κούπες μας στο δεύτερο 
επίπεδο, διότι δεν έχουμε τους απαραίτη-
τους πόντους. Κάνουμε κοντρ (negative). 
Έτσι δείχνουμε τα άλλα δύο χρώματα. Στη 
συνέχεια, ανάλογα την αγορά, μπορούμε να 
αγοράσουμε την κούπα για να δείξουμε το 
μάκρος της.    
Κόκκινος Ι.: Κοντρ. Έχω 4+ κούπες και 6+ 
πόντους.
Κολυβάκης Γ.: Κοντρ. Negative. 6-9 πόντοι 
και 4φυλλο το άλλο μαζέρ.
Λουκόπουλος Θ.: Κοντρ. Δε μπορώ να 
πω 1ΧΑ γιατί δεν έχω κράτημα πίκες, ούτε 
2$ γιατί δεν  έχω 10 πόντους. «Κλέβω» 
λίγο, καθώς δεν έχω καρά (πιθανώς ούτε ο 
πάρτνερ) και με κοντρ δείχνω ότι έχω 6+ 
και το άλλο μαζέρ. Επιπλέον δίνω ευκαι-
ρία στον partner, αν τιμωρεί τις πίκες και 
δεν έχει ρέβερ, να αφήσει. Αν ξανακούσω 
2& αφήνω, αλλιώς διορθώνω σε κού-
πες.                                                                                                                                           
Παρασκευάς Δ.:  Κοντρ. Και επαναδήλω-
ση 2$. Λογικά, απευθείας 2$ είναι πιο                                                          
δυνατό. Εξάλλου, έχεις ανοχή να παίξεις και 
2&, αν ο συμπαίκτης έχει 5φυλλο.                                                                                                                          
Κουφού Α.: 2$. Το 6φ της κούπας και οι 
7 πόντοι ονέρ είναι αρκετοί για απάντηση 
στο επίπεδο 2 και δήλωση του μήκους στις 
κούπες.
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Ζεύγη – ΑΔ στη δεύτερη
Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1& 1ΧΑ ;

2$=10 Πάσο=7, Κόντρ=6
2$: Κάτω από 10 πόντους και 5+ κούπες. Με 
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10 πόντους και πάνω λέμε κοντρ = πρόταση 
τιμωρίας. Και λέω πρόταση γιατί ο συμπαίκτης 
μπορεί να έχει ένα ιδιαίτερο χέρι και να κρίνει 
ότι τον συμφέρει η μανς ανάλογα και με το 
ποιός είναι στην κόκκινη ζώνη.

Οι δάσκαλοι:
Μπόζεμπεργκ Κ.: 2$. Μετά από άνοιγμα 
του συμπαίκτη και παρεμβολή με 1ΧΑ, νέο 
χρώμα στο επίπεδο 2 είναι συναγωνιστικό 
και βασίζεται σε μακρύ χρώμα (6φυλλο το 
λιγότερο). Να θυμηθούμε εδώ ότι το κοντρ 
από πλευράς της Ανατολής δε θα ήταν ομιλί-
ας αλλά τιμωρίας (χέρι με καλούς 9 και άνω 
πόντους).
Κορώνη Μ.: 2$. Με το ίδιο χέρι του προ-
ηγούμενου προβλήματος αγοράζουμε το 
χρώμα μας στο επίπεδο 2, μεταφέροντας 
την πληροφορία ότι έχουμε μεν μακρύ χρώ-
μα αλλά όχι ιδιαίτερη δύναμη (λιγότερους 
από 9-10 πόντους), αφού αν το μακρύ μας 
χρώμα συνδυαζόταν με αρκετούς πόντους 
θα κοντράραμε για τιμωρία την παρεμβολή 
του αντιπάλου.
Τζοτζολάκης Δ.: 2$. Φυσική αγορά, με 
τουλάχιστον πεντάφυλλο χρώμα και κάτω 
από 10 πόντους από ονέρ. Αν τους είχα, θα 
κόντραρα για τιμωρία.

Οι αναγνώστες:
Κόκκινος Ι.: 2$. Η μόνη δυνατή αγορά, 
που δείχνει πόντους, είναι το κοντρ. Οπότε 
ο  παρτενέρ καταλαβαίνει ότι έχω 5φυλλη¬ 
- 6φυλλη κούπα και λιγότερους από  10 πό-
ντους.
Νικολάου Α.: 2$. Κάτω από 10 π. Και καλό 
6φυλλο.
Κατσίποδας Δ.: 2$. Ο βορράς με το 1ΧΑ 
έδειξε ότι έχει 16-18 πόντους. Οπότε οι πό-
ντοι είναι μοιρασμένοι στους δύο άξονες. 
Αγοράζουμε 2$ για να δείξουμε το μήκος 
στις κούπες και τους 7 πόντους μας.                                                                                                                                   
Κουφού Α.: 2$. Αν η Δ έχει ανοίξει με 
minimum οι πόντοι είναι μοιρασμένοι και 
πιθανόν με  pass η αγορά να καταλήξει στις 
2# στον άξονα ΒΝ ή σε 1ΧΑ, που με βάση 
τους 20 πόντους να βγαίνει. Η Α με 2$ 
δείχνει μήκος και  απροθυμία να παίξει συμ-
βόλαιο ΧΑ από τους αντιπάλους, όπως και 
μοιρασμένους πόντους στον άξονα με τον 
συμπαίκτη. Ο αγώνας ομάδων και η δεύτερη 
μανς ενισχύουν το επιχείρημα αυτό.                                                             
Κολυβάκης Γ.: Πάσο. Δε μπορώ να μιλή-
σω τις κούπες μου με κάτω από 10 πόντο
υς.                                                                                                                                                       
Παρασκευάς Δ.: Πάσο. 2 μέσα γράφει κα-
λύτερα από 2$. Αν κοντράρω για τιμωρία,                                                          
μάλλον θα φύγουν στα καρά.
Λουκόπουλος Θ.: Κοντρ. Οι πιθανότη-

τες για μανς είναι μικρές. Έχω 20-25π 
στον άξονα, μακριά  κούπα και έχω την 
αντάμ. Οι πιθανότητες να μπει μέσα το 
1ΧΑ είναι πολύ καλές. Στη δεύτερη μία 
κάτω κοντρέ συμφέρει, σε σχέση με 
μερικό συμβόλαιο σε σπαθιά ή κούπες.                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                              
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 7

Δ 
Β

  
Ν

 Α
# KJ92
$ 102
^ AJ42
& 873

Ομάδες – όλοι στην πρώτη
Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1&

1$ πάσο ;

1#=10 1ΧΑ=8 πάσο=7

1#: Με απασάριστο συμπαίκτη η αγορά είναι 
φόρσινγκ για έναν γύρο, μια και ο συμπαίκτης 
μπορεί να έχει έως 17 πόντους και όχι χέρι 
κατάλληλο για κοντρ ομιλίας. Αν είναι πασα-
ρισμένος, σε άλλη περίπτωση, το νέο χρώμα 
από τον απαντητή είναι εποικοδομητικό αλλά 
όχι φόρσινγκ. Αν, σ’ αυτήν τη δεύτερη περί-
πτωση, εμείς είμαστε απασάριστοι και δυνα-
τοί κάνουμε cue bid στο χρώμα του αντιπάλου 
ανεξάρτητα από κοντρόλ στο χρώμα αυτό.

Οι δάσκαλοι:
Μπόζεμπεργκ Κ.: 1#. Νέο χρώμα στο 
επίπεδο ένα στην παρεμβολή του συμπαίκτη 
είναι φόρσινγκ αγορά για έναν γύρο. Θυμη-
θείτε ότι η παρεμβολή του συμπαίκτη μπορεί 
να φτάνει μέχρι τους 17 πόντους.
Κορώνη Μ.: 1#. Με 9 πόντους χωρίς φιτ 
στο χρώμα της παρεμβολής κάνουμε μια επι-
τακτική για έναν γύρο αγορά. Η αγορά μας 
συνήθως δείχνει πεντάφυλλο χρώμα, αλλά 
θέλουμε να την κρατήσουμε ανοικτή, καθώς 
υπό προϋποθέσεις μπορεί να υπάρχει ακόμη 
και μανς για τον άξονα μας. Έχοντας δίφυλλο 
στο χρώμα του συμπαίκτη δεν έχουμε πρό-
βλημα, στην περίπτωση που αυτός ξαναγο-
ράσει οικονομικά το χρώμα του δείχνοντας 
μια minimum παρεμβολή.
Τζοτζολάκης Δ.: 1#. Πρέπει να κάνω μια 
κίνηση ακόμα, γιατί η μανς εξακολουθεί να 
είναι  εντός εικόνας. 

Οι αναγνώστες:
Λουκόπουλος Θ.: 1#. Με 9 πόντους θα πω 
το 4φυλλο μαζέρ στο επίπεδο 1.
Κατσίποδας Δ.: 1#. Δείχνουμε την τετρά-
φυλλή μας πίκα. Και περιμένουμε να ακού-
σουμε τον νότο και τον συμπαίκτη μας.
Νικολάου Α.: 1#.

Παρασκευάς Δ.: 1ΧΑ. Δε βλέπω πιο πρα-
κτική αγορά.
Κόκκινος Ι.: Πάσο. Οι βαλέδες μου φαίνο-
νται άχρηστοι μπροστά από τον νότο. Αν είχε                                                                 
ανοίξει ο Βοράς, θα έλεγα 1#.
Κολυβάκης Γ.: Πάσο. Και ελπίζουμε να παί-
ξουμε 1$, συμβόλαιο μερικού σκορ.
Κουφού Α.: Πάσο. Το πάσο δείχνει μία 
ανοχή στις κούπες και ένα πιθανόν μίνιμουμ 
χέρι, κάτω από 10π. Δεν υπάρχουν προϋπο-
θέσεις μανς και αν δεν ανοιχθεί η αγορά το 
συμβόλαιο 1$ είναι ασφαλές και εύκολο 
στο 5-2 (ή 6-2  ίσως) φιτ.    
        
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 8

Δ 
Β

  
Ν

 Α
# A1065
$ 83
^ KQ93
& A62

Ομάδες – ΑΔ στην πρώτη
Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1& πάσο ;

1^=10,1#=8
1^: Με πόντους ανοίγματος απέναντι σε 
άνοιγμα του συμπαίκτη δεν υπάρχει βιασύνη 
για να αγοράσουμε τις πίκες μας, μήπως και 
δεν προλάβουμε. Άλλωστε μας ενδιαφέρει το 
να δούμε αν έχει κούπες ο δικός μας, για την 
περίπτωση που παίξουμε χωρίς ατού. Αφήστε 
που μπορεί να τον βρούμε με φιτ καρό ή πολ-
λά σπαθιά...

Οι δάσκαλοι:
Μπόζεμπεργκ Κ.: 1^. Με χέρι ανοίγματος 
δεν πρέπει να βιαστούμε να αγοράσουμε τις 
πίκες μας. Μπορεί άλλωστε η σωστότερη 
μανς να είναι τα 5^ ή ακόμα το κορυφαίο 
συμβόλαιο να είναι τα 6^. Όταν ο άξονας εί-
ναι γνωστό πως διαθέτει την υπεροπλία των 
πόντων προσπαθούμε να περιγράψουμε τα 
φύλλα μας όσο το δυνατόν καλύτερα. 
Κορώνη Μ.: 1^. Απλή φυσική αγορά, 
καθώς δε βιαζόμαστε να δείξουμε το Major 
μας, έχοντας δύναμη που μας αφήνει το πε-
ριθώριο να αγοράσουμε ξανά σε υψηλότερο 
επίπεδο, ακόμη και αν οι αντίπαλοι κάνουν 
κάποια παρεμβολή φραγμού.
Τζοτζολάκης Δ.: 1^. Τι να απαντήσουμε 
πρώτο, το μινέρ ή το μαζέρ; Ο Walsh από 
την αρχή της δεκαετίας του ‘70 πρότεινε την 
εξής προσέγγιση: Αν εκτιμάτε ότι αν απαντή-
σετε πρώτα το μινέρ, το μαζέρ σας μπορεί να 
χαθεί στην αγορά (πχ. μετά από αγορά/ες 
φραγμού των αντιπάλων), τότε απαντήστε 
το μαζέρ πρώτα. Αν εκτιμάτε ότι το μαζέρ 
σας δεν θα χαθεί στην αγορά, τότε αγοράστε 
οικονομικά, το μινέρ πρώτα.
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Οι απαντήσεις σας στον διαγωνισμό 
μπορούν να στέλνονται, με φαξ 

στην ΕΟΜ (210 7480.403) ή με email: 
magazine@hellasbridge.org και press@
hellasbridge.org ή μέσω της ιστοσελίδας 
της EOM (www.hellasbridge.org), όπου 
μπορείτε να γράφετε απευθείας και τα 
σχόλιά σας. Υπάρχει σύνδεση (link) και 
στο site του ΟΠΑΦ (www.opaf.org).

Πρόβλημα 1

Ομάδες – όλοι στη δεύτερη
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     Πρόβλημα 2

Ζεύγη – όλοι στη δεύτερη

Δ 
Β

  
Ν

 Α
# Q543
$ 82
^ KJ1065
&74 

Πρόβλημα 3

Ζεύγη – ΑΔ στη δεύτερη

Πρόβλημα 4

Ομάδες – όλοι στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1$ 1# ;
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Πρόβλημα 5

Ζεύγη – όλοι στην πρώτη

*αγορά φραγμού

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1$ 3^* ;
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Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1& πάσο ;

Πρόβλημα 6

Ομάδες – όλοι στην πρώτη
Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
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Πρόβλημα 7

Ομάδες – ΑΔ στη δεύτερη
Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

πάσο πάσο

1$ πάσο ;
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Πρόβλημα 8

Ζεύγη – όλοι στη δεύτερη

Δ 
Β

  
Ν
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^ KQ5
& Q10

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
πάσο

πάσο πάσο ;

Οι αναγνώστες:
Κολυβάκης Γ.: 1^. Ξεκινάμε με 1^ και 
περιμένουμε. Μανς θα παίξουμε σίγουρα 
με τους 13 πόντους που έχουμε στο άνοιγ-
μα του συμπαίκτη. Θα φανεί στη συνέχεια, 
από την απάντηση του συντρόφου, ποιο θα 
είναι το συμβόλαιό  μας.
Νικολάου Α.: 1^. Αφήνοντας τον ανοί-
ξαντα να ξαναμιλήσει
Κατσίποδας Δ.: 1^. Μετά το άνοιγμα 
του συμπαίκτη μας η μανς είναι σχεδόν σί-
γουρη. Μόνος μας φόβος κανένα μπαράζ ή 
weak του νότου σε κούπες.
Κόκκινος Ι.: 1^. Ιδανικές ζώνες, οι αντί-
παλοι δεν μπορούν να μπαραζώσουν στις 
κούπες, δε φοβάμαι τίποτα.                             
Κουφού Α.: 1^. Το δυνατό χέρι και η 
πιθανότητα η Δ, που άνοιξε την αγορά, 
να κρατά κούπες ή πίκες, καθιστά την 
απάντηση 1^ την καταλληλότερη, κα-
θώς σε επαναδήλωση 1$ η δήλωση 1# 

Πρώτος από τους αναγνώστες ο Άγγελος 
Νικολάου με 78 πόντους στους 80 και 
ακολουθούν οι Γκινιός Σ, Λουκόπουλος Θ, 
Κατσίποδας Δ, Κόκκινος Ι, Κολυβάκης Γ, 
Παρασκευάς Δ, Σαραντίδης Σ, Δημητρακό-
πουλος Α, Κουφού Α, Σχίζας Δ, Βλάχος Ο, 
Λείσου Ε, Δεληγιάννης Β, Ζούλος Α,  Χρόνη 
Α, Μούζουρος Κ, Κώνστα Α, Χατζηνικόλας 
Σ, Διαμαντοπούλου Κ, Ροδίτου Μ.
Συγχαρητήρια!

ως φυσική, ή η δήλωση2#- αν ο άξονας 
παίζει 4ο χρώμα forcing - ως κατοχή πι-
κών, δημιουργεί συνθήκες που θα οδη-
γήσουν την αγορά στα 3ΧΑ ή στις 4# ή 
και παραπάνω. Δεν αποκλείεται συμβό-
λαιο μανς ή σλεμ στα σπαθιά, με δυνατό 
χέρι στα σπαθιά από τη μεριά της Δ και 
τρίφυλλη υποστήριξη με άσο από την 
Α.                                                                                                                                                  
Λουκόπουλος Θ.: 1#. 6+ πόντοι. Δε λέω 
τα καρά γιατί αν ο πάρτνερ πει κούπες δε 
θα βρούμε  πιθανό φιτ στις πίκες. Σχεδιάζω 
την επαναδήλωση ως εξής: Αν δώσει φιτ                                                                                                                                    
θα παίξουμε 4#. Αν πει καρά ή σπαθιά θα 
πω 4o χρώμα (κούπες) στο επίπεδο 3, ζη-
τώντας κράτημα για 3ΧΑ. Με κούπες 3ΧΑ.        
Παρασκευάς Δ.: 1^. Αφήνω περιθώ-
ριο στους αντιπάλους να συναγωνιστούν, 
αν έχουν φιτ  κούπα. 2$ κοντρέ φαίνο-
νται μια χαρά αν δεν έχω να βγάλω 3ΧΑ.

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1^ πάσο 1$ πάσο

1# πάσο ;

Δ 
Β

  
Ν

 Α
# 953
$ AK8
^ AQJ4
& 653 

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1& πάσο 1^ πάσο

1$ πάσο ;
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o Όμιλος ΟΑΜΘ | 18-19/5/2013

Ζε
ύγ

η

1-16
Ασμενιάδης Ν - Δεστέφανος Κ
Παπαγιάννης Ι. - Μαρκάκης Ι
Τριχόπουλος Α - Αθανασιάδης Α
Μπιμπλή Ε - Ζαμπόγλου Κ
Οικονομόπουλος Γ. - Οικονομόπουλος 
Ιω
Ράλλης Α - Κοιλιαράκη Ε
Βίγλη Μ - Παπαδόπουλος Γρ

118,00
102,00
101,00
95,00

91,00
85,00
85,00

o Όμιλος ΟΑΜΠΕΙ  | 16/06/2013

Μ
αρ

αθ
ών

ιο
ς

1-16
Δελημπαλταδάκης Ν -  
Παπακυριακόπουλος Γ
Ράντου Σ - Πάντελος Ι
Λαγάνης Σ - Δημητρακόπουλος Α
Κατινάκη Χ - Γεωργούδης Π
Μαυρομάτη Μ - Carlson G
Νίκα Β - Μωυσίδης Α

65,83
54,84
53,46
53,33
51,17
50,21

1-9
Ματσούκα Π - Οικονόμου Νι
Ρισαντελατούρ Λ - Καραταράκης Μ
Σταυρουλάκη Ε - Γρυπάρης Σ
Μέκου Μ - Δημητράκης Ι
Γιαννάκη Λ - Διαλεκτού Α
Νεράτζη Α - Λυκούδης Κ

55,25
54,77
54,39
51,63
49,57
49,48

1-6
Νίκα Ν - Κουνουπάς Δ
Κούρτη Κ - Δαμιανίδης Μ
Βαλέντη Μ - Ντινόπουλος Δ
Πολίτης Δ - Βεργιτσάκης Ι
Βοργιοπούλου Γ - Κοκκολίος Α
Κωστογιάννης Δ - Τρύφων Δ
Θεοδωροπούλου Νι. - Κοκοσιέλης Π

56,17
55,17
53,94
53,33
53,03
52,83
52,83

o Όμιλος ΑΟΜΨ  | 28-30/06/2013

Gr
an

d 
Pr

ix

1-16
Μπενιού Μ
Αργυρού Δ
Σταματελάτου Π
Λαδόπουλος Λ
Κυριακίδης Γ
Νικολαΐδης Π

58,87
58,65
58,15
58,15
57,41
56,63

1-9
Ματσούκα Π
Οικονόμου Νι
Βουμβουράκης Κ
Δημητράκης Ι
Ματζώρου Μ
Δασκαλοπούλου Α

64,97
64,97
60,12
60,12
56,88
56,88

o Όμιλος ΚΕΔΑ  | 28-30/06/2013                                                                                                                              

Εκ
δρ

ομ
ικό

 στ
η Λ

ευ
κά

δα

1-16
Γκουγιάννος Δ - Μαγκλάρα Α
Καραγιαννόπουλος Λ - 
Μπομπολάκης Σ
Κοτινάς Σ - Κούρτης Δ
Χλιάπας Ι - Λέκος Γ
Σταυρινού Σ - Βρούστης Β
Παπανδρέου Μ - Παυλινέρης Γ

62,11

61,57
57,76
57,33
55,34
54,40

1-6
Διακουμάκος Δ - Καλός Χ
Ρήτα Α - Μητρογιάννη Π
Παππά Γ - Στεργιάδης Κ
Καλοφώνου Ε - Παππάς Κ
Λεάκος Δ - Κατσιπόδας Δ
Κώτση Δ - Παπασωτήρης Γ

 
62,73
61,14
59,35
58,68
55,15
54,58

Νικητές Εσωτερικών 
Πρωταθλημάτων Σωματείων

Επιμέλεια: Ι. Σουβατζής[Από Μάιο έως Αύγουστο 2013]
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o Όμιλος ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 28-30/06/2013
Gr

an
d P

rix
1-16
Γαρουφαλής ΣΜ
Πουρνάρας Α
Καραμανλής Ν
Κυριακίδου Α
Σαπουνάκης Α
Καραμανλή Α

60,10
59,91
58,87
58,31
58,31
58,23

1-9
Λάλος Π
Καλύβα Γ
Κουτσουμάνης Κ
Σαφάρης Θ
Μωραίτου Α
Λιάος Β

64,14
64,14
57,79
57,79
55,55
55,55

1-6
Τσώνος Σ
Λιάου Α
Ιωαννίδης ΘΘ
Ζήκας Δ
Τσούρα Σ
Γρηγορίου Β

62,72
62,72
59,52
59,52
54,91
53,73

o Όμιλος ΑΟΜΒ | 28-1/07/2013

Εκ
δρ

ομ
ικ

ό σ
τη

 Ν
άξ

ο
Ζε

ύγ
η

1-16
Κορώση Θ - Κυρκίτσου Χ
Βιρβιδάκης Β - Κορώνη Μ
Μαρκίδου Μ. - Κορώσης Θ
Περρόνε Χ - Περρόνε Α
Αβρανά Α - Σκορδάς Β
Τσατσά Α - Σαρλής Σ

59,27
57,54
57,16
54,73
54,60
53,96

1-9
Αθανασοπούλου Ευ - Μιχαηλίδης Μ
Καλογερά Ε - Μπενετάτος Α
Μπαλωμένου Α - Γαλφιανάκης Ε
Ζήβα Α - Κάλλα Α
Ισιδωρίδου Μ - Βασαρμίδη Χ
Γαμβρός Ρ - Γαμβρού Γ

59,07
57,26
54,73
54,36
53,83
50,87

1-6
Μαντάς Κ - Παρασκευόπουλος Γ
Ιωάννου Ο - Ιωάννου Σ.
Δήμου Γ - Κιτριλάκης Α
Κόντος Κα - Κόντος Κω
Κατρινάκη Ζ - Δούρου Ζ
Μιχαηλίδου Δ - Τσουκάτου Π

67,57
62,25
56,61
55,03
48,80
48,49

Εκ
δρ

ομ
ικ

ό σ
τη

 Ν
άξ

ο
Ομ

άδ
ες

1-16
Μάρκς Α - Στεφανίδη Ε - 
Λαντζή Λ - Λαντζής Ι
Μαυρίκου Ε - Νικητόπουλος Γ
Βιρβιδάκης Β - Κορώνη Μ
Σκορδάς Β - Αβράνα Α
Κορώση Θ - Κυρκίτσου Χ
Τρίπου Μ - Λαβράνος Ν

141,00

122,00

119,00

1-9
Μιχαηλίδης Μ - Ζήβα Α
Αθανασοπούλου Ευ  - Κάλλα Α
Πετούλη Γ - Εγγονόπουλος Β
Χαλδαίος Δ - Πηλαλητός Κ
Κυριαζή Μ. - Αλεξανδρόπουλος Θ
Vonberger S - Bretzler M

167,00

163,00

152,00

o Όμιλος ΑΜΙ | 14-16/06/2013

Ζε
ύγ

η

1-16
Αθανασιάδης Α - Σταυρινός Σ
Καραγιαννόπουλος Λ - Γκουγιάννος Δ
Παπαιωάννου Β - Μαγκλάρα Α
Παπασπύρου Δ - Σκαβαράς Δ
Σιάκαρης Κ - Μασσάλας Β
Μάνθου Ε - Δόνος Β

63,65
60,56
58,53
55,26
53,37
53,29

o Όμιλος ΑΟΜΨ | 14-16/06/2013

Gr
an

dP
rix

1-16
Βρούστης Β
Κοντομήτρος Κ
Αθανάσογλου Μ.
Δασκαλάκης Μ
Γιαννακούρος Σ
Λιόσης Γ
Συρακοπούλου Χ

64,58
57,06
57,06
57,06
56,87
56,28
56,28

1-9
Ιωάννου Κ.
Θέου Π
Παγουλάτου Ι
Ψαρρή Α
Αλεξανδρινάκης Ε
Βλαστού Μ

65,39
62,59
62,59
59,88
58,48
58,48
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o Όμιλος OAMKH | 05-07/07/2013
Εκ

δρ
ομ

ικό
 στ

η Ν
εά

πο
λη

1-16
Ζώτος Λ - Σαπουνάκης Α
Πανόπουλος Κ - Σωτηρόπουλος Χ
Βαγιανού Μ - Βαγιανός Γ
Καραμανλή Α - Καραμανλής Ν
Μεσθενέας Γ - Κυριακίδου Α
Ρούσσος Γ - Μαμιδάκη Λ

60,10
57,77
56,28
56,17
55,89
55,52

1-9
Κουμεντέρη Ν - Λασκαρίδης Θ
Κυριαζή Μ. - Γεωργουτσάκου Μ
Τρύφων Δ - Κωστογιάννης Δ
Σταφυλάκης Χ - Τζικάκου Α
Χαρλαύτη Α - Χαρλαύτης Δ
Καναβαριώτου Ε - Βασιλειάδου Κ

63,63
59,94
55,82
54,34
49,78
46,66

1-6

o Όμιλος ΑΟΜΨ | 19-21/07/2013

Gr
an

d 
Pr

ix

1-16
Νικητόπουλος Γ
Καρβέλας Γ
Λιόσης Γ
Τσιπούρη Α
Τριβυζάς Α
Μέλιας Β

62,59
60,12
58,30
58,24
58,10
58,10

1-9
Λάλος Π
Καλύβα Γ
Μπενετάτος Α
Καλογερά Ε
Σαία Α
Τσάκα Δ

 
71,69
71,69
56,21
56,21
55,58
55,58

1-6
Μιχαηλίδου Ε.
Κούρος Μ
Stelmah A
Μαυραγιάνης Γ
Φαραντάτου Κ
Νικητόπουλος Α

65,79
65,79
58,34
56,29
53,39
52,85

o Όμιλος ΟΑΑ | 26-28/7/2013

Gr
an

dP
rix

1-16
Παπακυριακόπουλος Γ
Δελημπαλταδάκης Ν
Μαμιδάκη Λ
Ρούσσος Γ
Νικητόπουλος Γ
Λούντζη Ε
Κανναβός Π

69,27
62,03
61,51
61,51
60,23
56,29
56,29

1-9
Οικονόμου Νι
Λάλα Ξ
Τσαπάλας Κ
Πετούλη Γ
Πηλαλητός Κ
Χαλδαίος Δ

64,52
64,52
57,23
57,23
55,91
55,91

1-6
Βέρτης Α
Διγενή Μ
Μιχαηλίδου Ε.
Κούρος Μ
Νικητόπουλος Α
Κιτριλάκης Α
Ρούσου Μ

58,40
58,40
57,34
57,34
56,52
55,69
55,69

o Όμιλος ΟΑΜΛΕ | 02-04/08/2013

Gr
an

dP
rix

1-16
Δελημπαλταδάκης Ν
Βιρβιδάκης Β
Σκορδαλίδη Κ
Μπομπολάκη Μ
Μπομπολάκης Σ
Μηλιτσόπουλος Ι

60,94
60,12
59,98
57,77
57,77
57,73

1-6
Πολίτης Δ
Καναβαριώτου Ε
Πανδή Ν
Καραγιαννόπουλος Α
Νυδριώτης Γ
Χλαμπέα Γ
Παλαντζιάν Α.

62,70
58,53
58,53
56,15
56,15
55,76
55,76

o Όμιλος ΔΙΟΝΥΣΟΣ | 09-11/08/2013

Gr
an

dP
rix

1-16
Μπομπολάκη Μ
Μπομπολάκης Σ
Μόραλης Κ
Μαρσώνης Π
Οικονόμου Λο
Lovely A
Σοφιός Μ

63,66
63,66
61,13
61,13
60,10
57,98
57,98

1-6
Καμαρινού Φ
Ορφανίδου Α
Καναβαριώτου Ε
Πανδή Ν
Μπαλωτής Α
Πολυκράτης Δ

57,54
57,54
57,54
57,54
53,48
53,48
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o Όμιλος ΑΟΜΨ | 16-18/08/2013
Gr

an
d 

Pr
ix

1-16
Λιόσης Γ
Σοφιός Μ
Γκούμα Ν
Πουρναράς Τ
Σαρλής Σ
Κυριακίδης Γ

61,89
61,89
59,05
59,05
58,07
57,30

1-9
Κυριαζή Μ.
Ιωάννου Κ.
Τσαγκλης Π
Ισιδωρίδου Μ
Βαλάτσος Γ
Καβούκη Δ

 
61,82
61,82
59,46
59,46
57,94
57,94

o Όμιλος ΟΑΜΛΕ | 23-25/08/2013

Gr
an

d 
Pr

ix

1-16
Νικητόπουλος Γ
Δελημπαλταδάκης Ν
Βρούστης Β
Ρούσογλου Μ
Μπομπολάκης Σ
Γαβριήλ Χ
Πανόπουλος Κ

63,67
59,60
59,60
58,58
58,58
58,14
58,14

1-9
Φιλέα Θ
Βώβος Κ
Ματσούκα Π
Οικονόμου Νι
Παπασπύρου Δ
Μοσχογιάννης Α

63,55
63,55
56,81
56,81
56,04
56,04

1-6
Καναβαριώτου Ε
Πανδή Ν
Γρηγορίου Β
Τσούρα Σ
Χωριανιπούλου Α
Αρβανιτάκη Χρ

61,95
91,95
54,88
54,88
54,84
54,84

o Όμιλος ΚΟΑΜ | 23-25/08/2013

Gr
an

dP
rix

1-16
Άνθης Δ
Θεοτόκης Ν
Κατσαράκης Δ
Τσάμης Β
Δραγώνας Β
Παπαδόπουλος Τ.

57,98
57,98
57,39
55,80
55,11
55,11

o Όμιλος ΟΑΜΧΝ | 29-31/08/2013

Ζε
ύγ

η

1-16
Διαλυνάς Α - Διαλυνάς Μ
Κουρκουνάκης Γ - Κουφάκης Ε
Κανακάκις Α - Σταυριανάκης Ε
Χατζηδάκης Ι. - Χατζηδάκης Μ
Μόραλης Κ - Μούλιου Τ
Βουμβουράκης Κ - Μαμαλάκης Γ

1-9
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o Όμιλος ΑΟΜΣ | 30/8-01/09/2013
Εκ

δρ
ομ

ικό
 στ

ο Β
ρα

χά
τι

1-16
Παπαιωάννου Β - Γκουγιάννος Δ
Ριτσώνη Ε - Καλλιφρονάς Μ
Νίκα Β - Μωυσίδης Α
Γαβριήλ Χ - Πανόπουλος Κ
Λιακοπούλου Ε - Χατζηδάκης Σ
Οικονομόπουλος Γ - Μπούρας Π

61,70
60,93
54,89
54,82
54,38
54,22

1-9
Καράκος Χ - Γιαννακούρος Σ
Γιουλάτος Κ - Μήτσου Α
Τσακίρης Π - Τσαγρής Τ
Κουρή Μ - Κουρής Ε
Πανιάρα Μ - Πανιάρας Η
Φουντουκίδης Ε - Περδικάρης Ν.

62,85
54,55
53,79
49,62
49,43
48,48

1-6
Μαρκέλλου Γ - Μαρκέλλου Π
Λαμπράκη Φ - Μπερτζελέτου Σ
Χάτσου Μ - Χάτσος Ι
Χατζηκοκόλη Ε - Παμβουξόγλου Κ
Τσούρα Σ - Πάππης Κ
Κωνσταντινόπουλος Α - Δουκάκης Χ

55,91
55,80
54,91
52,88
51,09
50,40

o Όμιλος ΑΟΜΨ | 30/08-01/09/2013

Gr
an

d 
Pr

ix

1-16
Μπενιού Μ
Μαρσώνης Π
Κουδουνάς Α
Πουρνάρας Α
Τσάκας Η
Νικητόπουλος Γ

64,19
64,19
61,59
60,54
60,26
60,26

1-9
Μπελιμπασάκης Ρ
Άστρας Δ
Νικολάου Α.
Χόλη Σ
Τσαμουσοπούλου Β
Ιωάννου Κ.

 
63,77
63,77
58,73
58,73
56,42
56,42

1-6
Ριζωνάκης Ε
Ζέη Π
Καραγιαννόπουλος Α
Ανάστε Κ
Καναβαριώτου Ε
Πανδή Ν

59,34
59,34
58,87
58,87
57,62
57,62

o Όμιλος ΣΛΑΜ | 30/8-01/09/2013

Εκ
δρ

ομ
ικό

 στ
α Β

ατ
ερ

ά

1-16
Akgil O - Cakirugl A
Bastug E - Ksyalan P
Σκορδομπέκης Α - Yukcel T
Βασιλέλλη Ε - Σαμαράς Γ
Δουκαρέλλης Α - Γρημάνης Β
Δήμου Ε - Φαιδάς Ε

56,81
56,39
55,69
55,42
53,75
53,75

1-6
Μιχαλάκης Κ - Ψώμος Β
Ψάνη Χ - Καλιάλη Χ
Κινδερλή Π - Μανιάτη Μ
Αναγνωστόπουλος Νικ - Κώνστας Χ
Καζάζης Μ - Κατατριώτης Γ
Tanisik H - Καραχάλιας Γ

57,14
56,35
53,97
52,38
48,94
45,77
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Από την Τασία Mπαμπούλα

Μετά τον ^Α ο Νότος παίζει 2 γύρους ατού, όπου μαθαίνει «τα κακά μαντά-
τα». Σε αυτό το σημείο πρέπει να πάρει ένα μικρό ρίσκο και να παίξει τον 
#Α, ελπίζοντας να μην είναι σικάν στις πίκες ο αντίπαλος που έχει το τρίτο 
ατού. Αν περάσει ο #Α, συνεχίζει με ατού στον $Α και στα δυο καλά σπαθιά 
του μορ ξεμπλοκάρει τις πίκες, διώχνοντας από το χέρι του #KQ! Τώρα έχει 
3 καλές πίκες στον μορ για να πετάξει τα 3 χανόμενα καρά του χεριού του.                                                                                    

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1ο (**)

Ομάδες. Όλοι στη δεύτερη
Μοίρασε ο Νότος

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2ο (****)

Αφού πάρει τα ατού, ο εκτελεστής, πρέπει να παίξει Άσο πίκα και την Ντάμα 
πίκα, που θα κόψει στο χέρι του. Μετά πρέπει να παίξει, κατά σειρά, τον 
Άσσο σπαθί και τα υπόλοιπα καρά του, καταλήγοντας στον μορ. Από εκεί 
παίζει δεύτερο σπαθί. Εάν η Ανατολή ακολουθήσει, περνάει τον Βαλέ από 
το χέρι του, εξασφαλίζοντας 12 ή 13 λεβέ. Εάν όμως η Ανατολή δεν δώσει 
σπαθί, βάζει από το χέρι του το 2. Η Δύση κερδίζει τώρα υποχρεωτικά και 
είναι υποχρεωμένη να παίξει είτε σπαθί, στο KJ, είτε άλλο χρώμα, οπότε ο 
εκτελεστής θα κόψει από το ένα χέρι και θα διώξει σπαθί από το άλλο.
Ο τρόπος αυτός εκτέλεσης, με τα ατού μοιρασμένα όχι 4-0, έχει πιθανότητες 
επιτυχίας 100%!

Ομάδες. ΒΝ στη 2η
Μοίρασε ο Βορράς

# J1094
$ A63
^ J85
& AK2 

# 86532
$ 4
^ KQ10
& Q754

Δ 
Β

  
Ν

 Α
# 7
$ 1052
^ 942
& J109863

# AKQ
$ KQJ987
^ A763
& -

Εξασκηθείτε στην εκτέλεση

# AQ
$ 10732
^ KQ4
& 7653

# J972
$ 5
^ J1092
& Q1094

Δ 
Β

  
Ν

 Α
# K106543
$ 986
^ 765
& 8

# 8
$ AKQJ4
^ A83
& AKJ2

Το τρελό
μπριτζόλεξο

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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Λύση  
προηγούμενου

Μαυρίστε   15  τετράγωνα

ΟΡΙΖOΝΤΙΑ
1.  Χαρακτηρισμός....κόπου – Πλήθος....ουδετέρων
2. Ανώτερος από τον λοχία
3. Συνθετικό όρου ερώτησης άσσων – Συνοδεύει Γερμανικές εκκλησίες
4. Χρειάζεται στην αποστολή γράμματος -  Κι έτσι οι Ιππότες στο Βρετα-

νικό σύστημα τιμών
5. Συντομογραφία κυρίου – Έγινε τη λάθος στιγμή (ουδ)
6. Τελευταία ακούμε συχνά για τέτοιους....τζίρους 
7. Η λέξη που....τρελαίνει τα παιδιά! - Συνεχόμενα στην...Αρμενία – Ως αν
8. Δεν αρρωσταίνουν – Κάθονται από την ίδια πλευρά του σκριν (αγγλ)
9. Αρχαία πόλη της Αιγύπτου – Ονομασία των διανομών που παίζονται σε 

κάθε γύρο
10.  Πλάσματα – Έχει παράδοση το φιλί κάτω απ’τα κλαδιά του – Το γράμ-

μα που ορίζει τον προσανατολισμό στις αίθουσες του μπριτζ

ΚΑΘΕΤΑ
1.  Ημερομίσθιο
2. Παρουσιάζεται αναλυτικά στις προσωπικές κάρτες – Χωρίς αυτό δεν 

υπάρχει....συλλογισμός
3. Ανάλογα το μέσο που κατευθύνει θα το βρεις σε διάφορα σχήματα – 

Δίπλα στο 1 εκπέμπει στην TV
4. Χημική ένωση...νοστιμιάς – Ομάδα μπριτζέρ με χιουμοριστική διάθε-

ση και φιλανθρωπική και φιλοζωική δράση
5. Αγαπημένη μάρκα σοκολάτας – Όταν το νερό γίνεται...αέρας
6. Αναστενάζει ο ορθογράφος – Έχει δικό της θέατρο!
7. Γμωστή παλια ονομασία των δημοτικών κινηματογράφων – Απ’τη 

Τζαμάικα η μουσική και αναγραμματίστηκε λόγω ρυθμού!
8. Στον θετό πατέρα “πήραμε το κεφάλι” - Ένα “ι” της γλώσσας μας
9. Δίπλα στο “καρο” περπατά και βρίζει! - Πρωτεύουσα Αράβων
10. Από την εποχή του παίζουν μπριτζ στην Κίνα – Ίδιο με 8 οριζόντια β – 

Θέλει το άλφα του

Λύσεις των προβλημάτων (από τη σελίδα 10)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1 Μ Π Ε Ν Τ Ζ Α Μ Ι Ν
2 Π Α Ρ Α Σ Ι Τ Ο ■ Τ
3 Α Ρ Ε Ν Α ■ Α Ν Τ Ο
4 Ι Κ ■ Ι Κ Α ■ Α Χ Υ
5 Ρ Ε Τ Σ Ι Ν Α ■ Σ Π
6 Α ■ Ε Μ ■ Α Ρ Κ ■ Λ
7 Μ Π Ρ Ο Υ Σ Κ Ο ■ Ι
8 Ι Λ Ι Σ Ι Α ■ Ν Ο Κ
9 ■ Η Ν ■ Η ■ Ρ Ι Ξ Ε

10 Ε Ν Α Σ ■ Α Μ Ο Υ Ρ

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
2&

πάσο 2^ πάσο 2$
πάσο 3$ πάσο 3#
πάσο 4& πάσο 4^

πάσο 7$ όλοι πάσο

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
πάσο πάσο 2&

πάσο 2^ πάσο 2$
πάσο 3$ πάσο 3#
πάσο 4^ πάσο 6$
όλοι πάσο

Αντάμ: ^Q
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Πρόγραμμα Σωματείων ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014

4-6 ΑΣΝΒουτζά, ΟΑΜΠειραιά, ΟΠΑΦιλοθέης 
– Μελίσσια (εκδρ.), ΚΕΔΑγρινίου

11-13 ΑΟΜΨυχικού, ΟΑΜΚηφισιάς (εκδρ.)
18-20 Περιφ. Πρωτάθλημα Αττικής                                        
25-27 ΟΑΑθηνών, ΟΑΜΛΕ

Α
ύγ

ου
στ

ος

1-3 ΜΠΟΚαλλιθέας, ΟΑΜΚηφισιάς
8-10 ΑΟΜΨυχικού

15-17                                                                                                                  
15 - Κοίμηση της Θεοτόκου

22-24 ΑΟΜΨυχικού

29-31 ΟΑΜΛΕ, ΑΟΜΣυκιώνος                                                       
24/8-31/8 Φεστιβάλ «Ελληνικά Νησιά»

Ιο
ύλ

ιο
ς

Αττική
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΑΟΜ Ζεύγη Όπεν με Χάντικαπ (ταυτ.)

Ζεύγη 1-6 20:00
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.), Μαθητές 20:15
ΑΟΜΨ Μαθητές 19:15

Ζεύγη 1-9, Ζεύγη 1-6 19:30
Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20:30

AOT Ζεύγη Όπεν (ταυτ.), Ζεύγη 1-9 20:15
ΙΚΑΡΟΣ Ζεύγη 1-6 20:00
ΟΑΑ Ζεύγη 1-9, Μαθητές 19:30
ΟΑΜΛΕ
ΟΑΜΚΗ

Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20:30
Ζεύγη 1-9, Ζεύγη 1-6 20:30

ΟΑΜΠΕΙ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20:30
ΟΠΑΦ - 
ΜΕΛΙΣΣΙΑ

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

ΤΡΙΤΗ
ΑΟΜ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.), 

Ζεύγη 1-9 (ταυτ.)
20:30

ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν 10:30
Ζεύγη Όπεν 20:15

ΑΟΜΨ Ζεύγη 1-6 (ταυτ.) 18:30
Ζεύγη Όπεν Imps (ταυτ.) 20:30

AOT Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20:15
Ζεύγη 1-6, Μαθητές 20:15

ΑΣΝΒ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 19:30
ΕΔΡΑ Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 20:00
ΙΚΑΡΟΣ Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 20:00
ΙΟΠΟΡ Ζεύγη Όπεν 19:30
ΟΑΜΛΕ
ΟΑΜΚΗ

Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20:30
Ζεύγη 1-9, Ζεύγη 1-6 20:30

ΟΑΜΠΕΙ Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 20:30
ΟΠΑΦ - 
ΜΕΛΙΣΣΙΑ

Ζεύγη Όπεν (ταυτ.), 
Ζεύγη 1-9 (ταυτ.), Ζεύγη 1-6

20:30

ΤΕΤΑΡΤΗ
ΑΟΜ Ζεύγη Όπεν με Χάντικαπ 

Ζεύγη 1-6
20:00

ΑΟΜΒ Ζεύγη 1-6 20:15
ΑΟΜΨ Ζεύγη 1-9 19:30

Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20:30
ΑΟΤ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.)

Ζεύγη 1-6, Μαθητές
20:15

ΕΔΡΑ Ζεύγη 1-6 19:30
ΙΚΑΡΟΣ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20:00
ΜΠΟΚΑ Ομάδες Όπεν, Ομάδες 1-9 20:15
ΟΑΑ Ζεύγη Όπεν 10:30
ΟΑΜΛΕ
ΟΑΜΚΗ

Ζεύγη Όπεν (ταυτ.)
Ζεύγη 1-9, Ζεύγη 1-6

20:30

ΟΑΜΠΕΙ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20:30
ΟΠΑΦ - 
ΜΕΛΙΣΣΙΑ

Ζεύγη 1-6 19:30
Ζεύγη Όπεν (ταυτ.)
Ζεύγη 1-9, Ζεύγη 1-6

20:30

ΠΕΜΠΤΗ
ΑΟΜ Ζεύγη Όπεν με Χάντικαπ (ταυτ.) 

Μαθητές 2012-2014
20:00

ΑΟΜΒ Ζεύγη 1-9 20:15
ΑΟΜΨ Μαθητές 19:15

Ζεύγη 1-9, Ζεύγη 1-6 19:30
Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20:30

AOT Ζεύγη Όπεν (ταυτ.), Ζεύγη 1-9 20:15
ΑΣΝΒ Ζεύγη Όπεν 19:30
ΕΔΡΑ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20:00
ΙΚΑΡΟΣ Ζεύγη Όπεν 11:00

Ομάδες 1-9, Ομάδες 1-6 20:00
ΜΠΟΚΑ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20:15
ΟΑΑ Ζεύγη Όπεν, Ζεύγη 1-6, 

Μαθητές
19:00

ΟΑΜΛΕ
ΟΑΜΚΗ

Ζεύγη Όπεν (ταυτ.), Ζεύγη 1-9
Ζεύγη 1-6, Μαθητές

20:30

ΟΠΑΦ - 
ΜΕΛΙΣΣΙΑ

Ζεύγη Όπεν Swiss
Ζεύγη 1-9, Ζεύγη 1-6

20:30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν 20:15
ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν με Χάντικαπ 20:30
ΙΟΠΟΡ Ζεύγη Όπεν 20:00
ΟΑΜΛΕ
ΟΑΜΚΗ

Ζεύγη Όπεν με Χάντικαπ 20:30

ΟΠΑΦ - 
ΜΕΛΙΣΣΙΑ

Ζεύγη Όπεν με Χάντικαπ 20:30

ΣΑΒΒΑΤΟ
ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν 19:30
ΜΠΟΚΑ Ζεύγη Όπεν με Χάντικαπ 20:15
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν 19:30
ΑΟΜΨ Ζεύγη Μαθητών 19:15

Ζεύγη Όπεν, 
Ζεύγη 1-9, Ζεύγη 1-6

19:30

AOT Ζεύγη Όπεν 19:30
ΕΔΡΑ Ζεύγη 1-9, Ζεύγη Μαθητών 20:00
ΙΚΑΡΟΣ Ζεύγη Όπεν 19:30
ΟΑΜΛΕ
ΟΑΜΚΗ

Ζεύγη Όπεν με Χάντικαπ 20:00

ΟΑΜΠΕΙ Ζεύγη 1-6 19:00

ΑΟΜΜ - Βόλος
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν ταυτ. 20.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν ταυτ. 20.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν ταυτ. 20.00
ΑΟΜΣ - Κιάτο
Τρίτη Ζεύγη Όπεν 19:15
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν 18:00
ΑΟΜΧ - Χαλκίδα
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν ταυτ. 20.30
Σάββατο Ζεύγη Όπεν 12.00
ΑΡΚΟΑΜ – Τρίπολη
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν ταυτ. 20:00
ΙΟΘ - Θεσσαλονίκη
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν ταυτ. 21:00
ΚΟΑΜ - Κέρκυρα
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν ταυτ. 19:00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν ταυτ. 19:30
ΛΑΜΘ - Θεσσαλονίκη
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν ταυτ. 21:00
ΜΣΑΚ – Αίγινα
Τρίτη Ζεύγη Όπεν 20:00
Πέµπτη Ζεύγη Όπεν 20:00
ΝΙΚΗ - Πάτρα
∆ευτέρα Ζεύγη χαµηλών κατηγοριών 19:30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν ταυτ. 19:00
ΟΑΜΘ - Θεσσαλονίκη
Δευτέρα Ζεύγη ταυτ. 20.30
Τρίτη Ζεύγη Όπεν ταυτ. 20.30

Πέμπτη Οµάδες Όπεν 20.30
ΠΟΑΜ - Πάτρα
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν ταυτ. 19:30
Κυριακή Οµάδες Όπεν 19:30
ΡΟΜ - Ρέθυµνο
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν / Οµάδες Όπεν 20:15

Τετάρτη Ζεύγη Όπεν ταυτ. 20:15
ΣΛΑΜ - Λέσβος
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν / Ζεύγη 1-6 20:30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν ταυτ. / Ζεύγη 1-6 20:30
Παρασκευή Ζεύγη Όπεν 20:30
XOM - Χίος
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν ταυτ. 19:00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν ταυτ. 19:00
Πέµπτη Ζεύγη 1-6 ταυτ. 19:00

Αγωνιστικό πρόγραμμα 

Σε
πτ

έμ
βρ

ιο
ς 5-7 ΣΛΑΜ Μυτιλήνης, ΑΟΜΨυχικού, 

ΑΟΜΒουλιαγμένης, ΘΡΑΚΟΜακεδόνες

12-14 Περιφ. Πρωτ. Κεντρικής Ελλάδας 
(Λαμία)

19-21 Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Ομάδων                                                                
20 - Γεν. Συνέλευση                                                                                                                                       

26-28                                                                                                                       
24-28 Φεστιβάλ Πειραιά

Περιφέρεια



Επωφεληθείτε από τη μοναδική προσφορά αποκλειστικά 
για τους παίκτες μπριτζ (ειδική τιμή πλήρους πακέτου) 
και απολαύστε μία ολόκληρη εβδομάδα παίζοντας 
μπριτζ στο κοσμοπολίτικο νησί των Ιπποτών, τη Ρόδο

Περισσότερες Πληροφορίες
Ομάδα Ελληνικού Φεστιβάλ
Τηλ: 210 67 72 129 (Ελισάβετ Αγγελακοπούλου)
Τηλ: 6932 102 806 (Χριστίνα Παπαδάκη)
Τηλ: 6937 330 168 (Χριστίνα Μποτονάκη)
F. 210 67 72 116 
E. info@bridgefestival.gr

Έπαθλα συνολικής αξίας 35.000€
για όλες τις κατηγορίες
Καθημερινές (δωρεάν) διαλέξεις από τον παγκοσμίου φήμης εξπέρ 
Krzysztof Martens


