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TOΜΠΡΙΤΖ
Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι 
Παρόλο που και αυτό το τεύχος δε συμβαδί-
ζει με το ημερολόγιο θα διαπιστώσετε ότι 
είναι πολλά αυτά στα οποία η Ομοσπον-
δία μας …..τρέχει μπροστά.              

Εκδόθηκαν μέχρι τώρα 644 νέα αγωνιστικά δελτία από τους μα-
θητές της περιόδου 2013-14, αριθμός ρεκόρ. 

Μεγάλα βήματα έγιναν φέτος στον τομέα της εκπαίδευσης. Η 
ΕΟΜ κάλεσε στην Ελλάδα τη διεθνούς φήμης εκπαιδεύτρια 
Audrey Grant, η οποία παρέδωσε σεμινάρια στα εντευκτήρια 
του ΑΟΜΒ με πολύ μεγάλη συμμετοχή και εκχώρησε τα δικαι-
ώματα μετάφρασης και χρήσης των βιβλίων της και γενικά της 
διδακτικής της μεθόδου.  

Η ΕΟΜ ήδη προχώρησε σε μετάφραση των τριών πρώτων βι-
βλίων της νέας μεθόδου, που βασίζεται στο αμερικανικό σύστη-
μα SAYC - το πλέον διαδεδομένο διεθνώς - και το πρώτο βιβλίο 
έχει ήδη εκτυπωθεί και διατίθεται στους μαθητές δωρεάν. 

H επιμόρφωση των εκπαιδευτών και διαιτητών της ΕΟΜ μπήκε 
σε πρώτο πλάνο αυτή τη χρονιά. Πραγματοποιήθηκαν διαλέ-
ξεις πάνω στην παιδαγωγική και την εκπαίδευση ενηλίκων από 
τον σύμβουλο εκπαίδευσης κ. Δημήτρη Παπασπύρου, καθηγη-
τή μέσης εκπαίδευσης με εξειδίκευση σε θέματα διδασκαλίας, 
αλλά και σεμινάρια διαιτητών μέσω διαδικτύου με ομιλητές 
τους εθνικούς διαιτητές μας Δ. Μπάλλα, Τ. Πουρναρά και Δ. 
Τζοτζολάκη. 

Οι επιταγές της προόδου της τεχνολογίας, της ανάγκης για 
προστασία του περιβάλλοντος, της οικονομίας, αλλά και της 
παροχής υπηρεσιών στους αθλητές, καθώς όλα τα πρωταθλή-
ματα της ΕΟΜ είχαν και φέτος αυξημένη συμμετοχή, οδήγησαν 
στην απόφαση του ΔΣ, μετά από εισήγηση της επιτροπής αγώ-
νων, να αγοραστούν μηχανές καταχώρησης αποτελεσμάτων 
Bridgemates τελευταίας τεχνολογίας.

Στόχος της ΕΟΜ είναι να γίνονται όλοι οι αγώνες που διοργανώ-
νει, όπως και γενικά όλοι οι μεγάλοι αγώνες στη χώρα μας, με 
χρήση της μοντέρνας τεχνολογίας.

Αγαπητοί φίλοι, εύχομαι σε όλους σας, τον χειμώνα που έρχεται 
η αισιοδοξία για το μέλλον, η ελπίδα – και φυσικά το μπριτζ 
-  να σας κρατούνε δραστήριους και ζεστούς απέναντι σε κάθε 
«κακοκαιρία»
Μ ε  φ ι λ ι κο ύ ς  χα ι ρ ε τ ι σ μ ο ύ ς

  Αλέξανδρος Αθανασιάδης
Πρόεδρος της ΕΟΜ
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Χρονιά επιμόρφωσης το 2014 για 
τους Εκπαιδευτές και Διαιτητές της 
ΕΟΜ.

Δυό συναντήσεις έγιναν για τους 
εκπαιδευτές και έξι σεμινάρια έγι-
ναν μέσω Διαδικτύου για τους Δι-
αιτητές.

Έχουν προγραμματιστεί εξετάσεις 
των Έμπειρων, Πτυχιούχων και  
Επίσημων Διαιτητών που θέλουν να 
προαχθούν για την 1η Νοεμβρίου 
στην Αθήνα και τις 13 Δεκεμβρίου 
στην Θεσσαλονίκη.

Οι δόκιμοι δάσκαλοι θα έχουν επί-
σης την ευκαιρία να προαχθούν στο 
προσεχές μέλλον

Ο κόσμος του ΜΠΡΙΤΖ Επιμελείται ο Άσσος Πίκα

Aγωνιστικά και άλλα

Το Διασυλλογικό πρωτάθλημα 
μεταφέρθηκε εκτάκτως στον μήνα 
Σεπτέμβριο, δεδομένου ότι το 
στάδιο της Ξιφασκίας του Ελληνι-
κού δεν ήταν διαθέσιμο τον μήνα 
Οκτώβριο ή και αρχές Νοεμβρίου.
Παρά το γεγονός αυτό καταρρί-
φθηκε το ρεκόρ συμμετοχής με 
160 ομάδες, σε σύγκριση με τις 147 
περσινές. 

Η ΕΟΜ προχώρησε, σύμφωνα με 
το άρθρο 4 του Καταστατικού, στη 
διαγραφή των Σωματείων « Όμι-
λος Αγωνιστικού Μπριτζ» (ΟΑΜ) 
και Λέσχη Επιστημόνων» (ΛΕ) που 
απέστειλαν στην ΕΟΜ επιστολή δι-
ακοπής της δραστηριότητάς τους, 
των Σωματείων «Όμιλος Αγωνι-
στικού Μπριτζ Βέροιας» (ΟΑΜΒ) 
και «Αμβρακικός Όμιλος Μπριτζ» 
(ΑΟΒ),  που δεν έχουν παρουσιάσει 
αγωνιστική δραστηριότητα για πε-
ρισσότερα από 2 έτη και των τμη-
μάτων αγωνιστικού Μπριτζ των 
Σωματείων «Αττικός Όμιλος Αντι-
σφαιρίσεως Φιλοθέης» και «Ελλά-
νιος Ζεύς», που επίσης δεν έχουν 
παρουσιάσει αγωνιστική δραστη-
ριότητα για περισσότερα από 2 έτη. 

Από την άλλη νέα Σωματεία ιδρύ-
ονται και εντάσσονται κανονικά 
στη δύναμη της ΕΟΜ, όπως το 
σωματείο Κωακός Όμιλος «Κως», 
ενώ δημιουργούνται συνεχώς νέοι 
πυρήνες για μαθήματα μπρίτζ σε 
υπό ίδυση Σωματεία. Η Νέα Φιλα-
δέλφεια και το Νέο Ηράκλειο στην 
Αττική, ενώ στην περιφέρεια  το 
Ναύπλιο και η Καρδίτσα, είναι οι 
περιοχές όπου ξεκίνησαν μαθή-
ματα μπριτζ είτε απο προοδευτι-
κούς συλλόγους που αναζήτησαν 
τη δημιουργία τμήματος, είτε από 
παθιασμένους συμπαίκτες μας που 
θέλησαν να διαδώσουν το αγαπη-
μένο τους παιχνίδι.

Η ΕΟΜ σκοπεύει να αποστείλει 
Εθνική ομάδα Νέων στο Ευρωπαϊκό 
πρωτάθλημα που θα γίνει στη Νορ-
βηγία το 2015.
Για τον σκοπό αυτό πρόκειται να 
προγραμματίσει εντατική προε-
τοιμασία, ώστε να υπάρξουν τα 
καλύτερα δυνατά αποτελέσματα 
αλλά και τα μέγιστα οφέλη για τους 
Νέους μας. 

Οι Εθνικές ομά-
δες Οπεν και Γυ-
ναικών συμμε-
τείχαν στο 
Ε υ ρ ω π α ϊ κ ό 

πρωτάθλημα Ομάδων που έγινε 
στην Οπατίγια της Κροατίας από 21 
Ιουνίου έως 1η Ιουλίου 2014. 
Η Εθνική ομάδα όπεν κατατάχθηκε 
13η στις 18 ομάδες του ομίλου της 
και αποκλείστηκε από το τελικό 
στάδιο ενώ η Εθνική ομάδα Γυναι-
κών κατατάχθηκε 21η σε σύνολο 23 
ομάδων. 

Οι Α. Καπαγιαννίδη και Ι. Οικο-
νομόπουλος συμμετείχαν στους 
Πανευρωπαϊκούς αγώνες ζευγών 
νέων μέχρι 20 ετών που έγιναν στο 
Βurghausen της Γερμανίας.
Ρεπορτάζ από τους παραπάνω αγώ-
νες στο επόμενο τεύχος του περιο-
δικού.  
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Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μικτών Ομάδων
Το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Μικτών ομάδων 2014 χωρίστηκε σε 3 ενότητες κατηγοριών και διεξάχθηκε, σε μια 
τελική φάση, στην Αθήνα από 14 έως 16 Φεβρουαρίου. Συνολικά συμμετείχαν 69 ομάδες, μια λιγότερη από πέρυσι 
που ήταν αριθμός ρεκόρ για τον αγώνα αυτόν.
Στην ενότητα 1-16 συμμετείχαν 27 ομάδες. Η ομάδα «Παπαχατζή» προηγήθηκε εξαρχής και κέρδισε, με μεγάλη 
διαφορά από τη δεύτερη ομάδα «Κυριακούση». Στην τρίτη θέση της τελικής κατάταξης η ομάδα «Κυριακίδου». Ο 
αγώνας έγινε στα εντευκτήρια του ΟΑΜ Πειραιά.
Στην ενότητα 1-10 συμμετείχαν, όπως και πέρυσι, 29 ομάδες. Η ομάδα «Οικονόμου» κατέλαβε την πρώτη θέση με 
δεύτερη την ομάδα «Γιαννακόπουλου» και τρίτη την ομάδα «Σπυρίδου». Ο αγώνας έγινε στα εντευκτήρια του ΟΑΜ 
Κηφισιάς. 
Στην ενότητα 1-6 συμμετείχαν 13 ομάδες. Εδώ η ομάδα «Θεοδωρίδη» κέρδισε με διαφορά, με δεύτερη την ομάδα 
«Αρβανίτη» και τρίτη την ομάδα «Κούση». Ο αγώνας έγινε στα εντευκτήρια του ΟΑΜ-ΛΕ. 
Οι συνθέσεις των 3 πρώτων ομάδων σε κάθε κατηγορία:

1-16

1 Παπαχατζής Ν, Σταθακοπούλου Ρ, Βελαϊτη Π, Μωυσίδης Α, Μεσθενέας Γ, Σπανού Β 
(181,89) 

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

3
Κυριακίδου Α, Σαπουνάκης Α, Πλακίδα Η, Ζώτος Λ, Μαμιδάκη Λ, Ρούσσος 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, Λαμπαρίδου Α, Κακαβούλης Ν (129,31)

2 Αρβανίτης Α, Μπεναρδούτ Κ, Παυλάκη Π, Δήμου Γ, Γερμανού Λ (114,85)

3 Κούσης Μ, Παύλου Μ, Κουτσιμπάνης Δ, Τσουκάτου Π (106,98)
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Η Ελληνική  Ομοσπονδία  
Μπριτζ διοργάνωσε στις 
αρχές του έτους τους αγώ-
νες  επιλογής  Εθνικών  ομά-
δων,  ενόψει των Πανευ-
ρωπαϊκών αγώνων  2014. 

Στην κατηγορία όπεν δήλωσαν συμμε-
τοχή οι εξής 4 ομάδες:
1. Κ. Δοξιάδης - Τ. Κανναβός, Κ. Κοντο-
μήτρος - Τ. Κουκουσέλης
2. Ν. Δελημπαλταδάκης - Γ. Παπακυ-
ριακόπουλος,  Π. Αγγελόπουλος - Σ. 
Ζώζης,  Λ. Ζώτος - Α. Σαπουνάκης
3. Μ. Έιντι- Β. Βρούστης, Μ. Καραμαν-
λής - Θ. Ματζιάρης, Φ. Καραμανλής - 
Μ. Πρωτονοτάριος
4. Δ. Διονυσόπουλος - Κ. Μπόζε-
μπεργκ, Α. Βολιώτης - Θ Τσέβης,  Α. 
Μωυσίδης - Γ. Προκοπίου

Στην κατηγορία Γυναικών δήλωσαν 
συμμετοχή οι εξής 2 ομάδες:
1. Μ. Αρσλάνογλου - Β. Σπανού, Γ. 
Μήτση - Μ. Παπυράκη
2. Ν. Κυριακίδου - Σ. Λαμπρινού, Λ. 
Μαμιδάκη - Λ. Οικονόμου

Αγώνες επιλογής     Εθνικών ομάδων
Αποτελέσματα τελικού  όπεν
(64 διανομές):
Δελημπαλταδάκης - Έιντι: 210-95
Περίοδοι: 81-22, 73-25, 27-28, 
29-20

Αποτελέσματα υπερτελικού 
(96 διανομές): 
Δελημπαλταδάκης - Έιντι: 188-143
Περίοδοι: 17-36, 42-25, 36-18, 26-
23, 28-32, 39-9

H νικήτρια των αγώνων, ομάδα 
Δελημπαλταδάκη, ανακηρύχτηκε 
Α΄ εθνική ομάδα όπεν και η ομά-
δα Ειντι Β΄ εθνική ομάδα όπεν.

Κατηγορία Γυναικών 

Ομάδα Αρσλάνογλου – Ομά
δα Κυριακίδου: 175-250  
Περίοδοι: 33-17, 21-52, 45-43, 27-
43, 31-57, 18-38. 

H νικήτρια του αγώνα, ομάδα Κυρι-
ακίδου ανακηρύχτηκε εθνική ομάδα 
Γυναικών. 

Οι αγώνες της Οπεν έγιναν με σύστημα 
διπλού νοκ άουτ ενώ των Γυναικών με 
αγώνα απλού νοκ άουτ των 96 διανο-
μών. 

Κατηγορία όπεν 
Αποτελέσματα Α΄ σταδίου
(64 διανομές ανά συνάντηση):

Ομάδα 1 (Δοξιάδης) - Ομάδα 4 (Διονυ-
σόπουλος): 133-134 
Ομάδα 2 (Δελημπαλταδάκης) - Ομάδα 
3 (Έιντι): 119-122 
Ομάδα 3 (Έιντι) - Ομάδα 4 (Διονυσό-
πουλος): 192-147 
Ομάδα 1 (Δοξιάδης) - Ομάδα 2 (Δελη-
μπαλταδάκης): 113-141
Αποτελέσματα ημιτελικού
 (64 διανομές):
Δελημπαλταδάκης - Διονυσόπουλος: 
142-113 
Περίοδοι: 43-24, 17-25, 27-53, 55-
11
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Αγώνες επιλογής     Εθνικών ομάδων
Δυο διανομές από τους αγώνες επιλογής  εθνικών ομάδων 2014 

BN στη δεύτερη 
Μοίρασε η Δύση 

 Σαπουνάκης Α

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
πάσο 1# πάσο 1ΧΑ*
2#* κοντρ* 3$ 3ΧΑ
όλοι πάσο

1ΧΑ* = φόρσινγκ
2#* = κούπες κι ένα μινέρ
κοντρ* = Ενισχυμένο άνοιγμα
Αντάμ: ^Q

Ο Νότος πήρε αναγκαστικά με τον ^Κ 
(αν αφήσει έξω η Δύση θα παίξει άλλο 
χρώμα περιμένοντας να πιάσει χέρι ο 
συμπαίκτης της) και έπαιξε 5 γύρους 
σπαθί, με τους αμυνόμενους να ακο-
λουθούν στους 2 πρώτους (η Δύση 
ξεσκάρταρε στην συνέχεια 3 κούπες). 
Έπαιξε τώρα πίκα από το χέρι του 
όπου η Δύση ακολούθησε με μικρό. 
Λόγω της αγοράς και της αντάμ εί-
ναι γνωστό ότι η Δύση ξεκίνησε με 
^AQJxx και 5φυλλη κούπα. Καθώς 
έχει δείξει 2 σπαθιά είναι γνωστό 
ότι έχει εξαρχής μια μόνο πίκα. Εφό-
σον λοιπόν ο#Κ δεν εμφανίστηκε, 
το συμβόλαιο δείχνει να μην μπορεί 
να πραγματοποιηθεί, υπάρχει όμως 
ακόμα μια ελπίδα που βασίζεται και 
σε συνεργασία της… άμυνας, αν η 
Δύση δεν είναι αλέρτ. 
Ο Νότος έβαλε τώρα τον #Α  από το 
μορ και έδωσε χέρι στην Δύση παί-
ζοντας καρό. H Δύση εισέπραξε τρεις 
γύρους καρό και η διανομή έφθασε 

Ζώτος Λ

στην εξής θέση:

Στο σημείο αυτό η Δύση έκανε το 
λάθος να παίξει και το τελευταίο 
μετρ καρό της. Το αποτέλεσμα είναι 
εύκολα ορατό. Η Ανατολή, που ξο-
φλάει πριν τον εκτελεστή, θα πρέπει 
να εγκαταλείψει τη φύλαξη είτε στις 
κούπες είτε στις πίκες και ο Νότος, 
κρατώντας ανάλογα, θα κάνει την 
ένατη λεβέ του.  
Το φινάλε της διανομής είναι γνωστό 
σαν suicide (ή cannibal) squeeze, 
όπου ο ένας αμυνόμενος σκουιζάρει 
τον συμπαίκτη του, αναγκάζοντάς τον 
να ξεσκαρτάρει μετρ φύλλο και να 
αφήσει αφύλακτο κάποιο χρώμα.

Όλοι στην πρώτη
Μοίρασε ο Βορράς

# Q8
$ 5
^ -
& -

# -
$ 109
^ 4
& -

Δ 
Β

  
Ν

 Α
# K
$ ΚQ
^ -
& -

# J
$ AJ
^ -
& -

# AQ872
$ 5
^ 1053
& AΚQ6

# 5
$ 109832
^ AQJ94
& 108

Δ 
Β

  
Ν

 Α
# K9643
$ ΚQ76
^ 82
& 43

# J10
$ AJ4
^ K76
& J9752

# 6
$ ΑQ10654
^ Q852
& 108

# KQJ4
$ J7
^ 10974
& A72

Δ 
Β

  
Ν

 Α
# A753
$ Κ
^ AJ3
& KQJ93

# 10982
$ 9832
^ K6
& 654

 Σαπουνάκης Α

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
2^* πάσο 2$*

πάσο πάσο κοντρ 3^*
3# 4^ 4$* πάσο
5&* πάσο 5^* πάσο
5# όλοι πάσο

2^* = Weak two σε ένα μαζέρ ή 25-28 με 
ομαλή κατανομή
2$* = Πάσο ή διόρθωση
3^* = Υπόδειξη αντάμ ή χρώμα (συνήθως 
και τα δυο)
*= Οι υπόλοιπες αγορές των ΑΔ είναι κιου-
μπίντ με ενδιαφέρον για σλεμ
Αντάμ: ^2

Ο Νότος θα μπορούσε να κάνει στην αρχή 
μπαράζ, αγοράζοντας 3 ή 4 κούπες, αλλά 
θεώρησε ότι έτσι και αλλιώς οι ΑΔ θα πάνε 
μανς  και εφόσον και οι δυο άξονες είναι 
στην πρώτη δεν υπάρχει λόγος αγοράς 
θυσίας.  Εξάλλου, με 4φυλλα τα μαζέρ και 
τον ^Κ έχει κάποια άμυνα για ενδεχόμενο 
σλεμ.  
Υπάρχει ακόμα και η περίπτωση, μετά 
το πάσο της Ανατολής, ο συμπαίκτης του 
να έχει το δυνατό άνοιγμα. Όταν όμως ο 
Βορράς πάσαρε και η Ανατολή είπε κοντρ, 
θεώρησε ότι είναι επιτακτικό να δείξει  την 
αξία που έχει, για αντάμ εκεί. 
Η Δύση σκέφτηκε πολύ ώρα στην αντάμ 
καρό, όμως, ξέροντας ότι ένας από τους 
δυο αντίπαλους έχει κάνει «κλειδί» και 
φοβούμενος την τσάκα, έβαλε τελικά τον 
Άσο. Άλλωστε με 3-2 τα ατού το συμβό-
λαιο είναι τραβηχτό.
Στο παίξιμο του Άσου ο Νότος ξεμπλόκαρε 
τον Ρήγα καρό και πλέον δεν υπάρχει τρό-
πος να βγει το συμβόλαιο! Ο εκτελεστής 
έχει μόνο 10 λεβέ. Αναγκαστικά, αφού 
πήρε 2 γύρους ατού, έπαιξε κούπα, για 
να κόψει μια κούπα στον μορ, όμως πήρε 
χέρι ο Βορράς και έπαιξε Ντάμα και μικρό 
καρό, δίνοντας κοφτή στον συμπαίκτη του 
για το μία μέσα.  
 

Ζώτος Λ
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Π α ν ε λ λ ή ν ι ο  Π ρ ω τ ά θ λ η μ α  Ο μ ά δ ω ν  « Γε ώ ρ γ ι ο ς  Ρ ά λ λ η ς »
Το 3ήμερο 28-30 Μαρτίου 
2014 έγινε στην Αθήνα η τε-
λική φάση του Πανελλήνιου 
πρωταθλήματος Ομάδων, 
αφιερωμένο στην μνήμη του 
πρώην Πρωθυπουργού και 
επίτιμου Πρόεδρου της ΕΟΜ 
Γεώργιου Ράλλη. 

Το πρωτάθλημα έγινε σε τέσσερις 
ξεχωριστές ενότητες κατηγοριών: 
όπεν, 1-11, 1-9 και 1-6. 
Συνολικά στους προκριματικούς 
του πρωταθλήματος συμμετείχαν 
180 ομάδες, ίδιος ακριβώς αριθ-
μός με πέρυσι, που ήταν ρεκόρ 
συμμετοχής όλων των προηγού-
μενων ετών. 
Αναλυτικά: 45 ομάδες συμμετεί-
χαν πανελλαδικά στην ενότητα 
όπεν, 48 στην ενότητα 1-11, 42 
στην 1-9 και 45 στην 1-6
Ειδικά στην κατηγορία όπεν ο 
τελικός αγώνας διεξάχθηκε σε 2 
φάσεις. Στην πρώτη φάση οι 16 

ομάδες, που είχαν προκριθεί από 
τα προκριματικά, χωρίστηκαν 
αρχικά σε 2 ομίλους και μετά από 
αγώνα round robin οι 4 πρώτες 
ομάδες κάθε ομίλου σχημάτισαν 
έναν νέο όμιλο, με μεταφορά των 
αποτελεσμάτων των τριών αγώ-
νων που είχαν ήδη δώσει με ομά-
δες που προκρίθηκαν. 
Οι τέσσερις πρώτες ομάδες του 
ομίλου αυτού συναντήθηκαν  
στους ημιτελικούς του υπερτελι-
κού, που έγινε από 4 έως 6 Απρι-
λίου στα εντευκτήρια του ΑΟΜ 
και μεταδόθηκε ζωντανά από το 
διαδίκτυο μέσω του Bridge Base 
Online.
Στη συνέχεια οι νικήτριες των 
ημιτελικών συναντήθηκαν μεταξύ 
τους για την πρώτη και δεύτερη 
θέση, ενώ οι ηττημένες έπαιξαν 
για την τρίτη και τέταρτη θέση. 
Οι 4 ομάδες που έφθασαν στον 
Υπερτελικό ήταν οι ομάδες «Δε-
λημπαλταδάκης» -που πρόσφατα 

είχε αναδειχθεί και εθνική ομά-
δα όπεν- «Κανναβός», «Μπόζε-
μπεργκ» και «Μιχαλόπουλος». 
Για πρώτη φορά η πρώτη ομάδα 
της 1ης φάσης του τελικού στα-
δίου, που ήταν η ομάδα «Μπόζε-
μπεργκ», είχε δικαίωμα επιλογής 
της αντιπάλου της στον ημιτελικό 
από τις τρεις επόμενες της κατά-
ταξης. 
Στους ημιτελικούς η ομάδα «Δε-
λημπαλταδάκης» νίκησε την 
ομάδα  «Κανναβός» με 15 imps 
διαφορά και η ομάδα «Μπόζε-
μπεργκ»  την ομάδα «Μιχαλό-
πουλος» με διαφορά 48 imps.  Ο 
μεγάλος τελικός βρήκε νικήτρια, 
με 23 imps διαφορά και πρωτα-
θλήτρια Ελλάδος 2014 την ομάδα 
«Δελημπαλταδάκης». Στον μικρό 
τελικό η ομάδα «Κανναβός» νίκη-
σε την ομάδα «Μιχαλόπουλος» με 
51 imps διαφορά και κατέκτησε 
την τρίτη θέση. 

1-16

1 Δελημπαλταδάκης Ν, Παπακυριακόπουλος Γ, Σαπουνάκης Α, Ζώτος Λ, Αγγελόπουλος Π 
Ζώζης Σ (173.46)

2 Μπόζεμπεργκ Κ, Διονυσόπουλος Δ, Προκοπίου Ι, Μωϋσίδης Α (172.60)

3 Κανναβός Π, Δοξιάδης Κ, Κοντομήτρος Κ, Κουκούσέλης Α, Βώβος Κ (170.87)

1-11

1 Νικολόπουλος Χ, Ορνιθόπουλος Μ, Μπομπολάκη Μ, Σακελλάρης Ι, Αναστασάτος Α, 
Τόγιας Σ (123.88)

2 Στεφανόπουλςο Η, Λιανού Ο, Ανθόπουλος Κ, Παπαϊωάννου Μ, Γασπαρινάτος Σ 
Ιδόσογλου Φ (111.02)

3 Φασουλής Π, Θεοδώρου Α, Αλεξανδρόπουλος Γ, Θωμόπουλος Δ, Οικονόμου Α  
(107.36)

1-9

1 Δρίβας Ε, Τζίμας Λ, Λέκκου Α, Στραβοπόδης Δ (247.64)

2 Τζελεπής Λ, Καλοπητάς Β, Περδικάρης Κ, Φοιτός Σ (230.08)

3 Καραγιάννη Ρ, Κούτρη Β, Δημητρά Σ, Κλέτσας Α (210.02)

1-6

1 Παπανικολάου Ε, Καννάς Κ, Βλάχος Ο, Χάνης Β, Καρβουνιάρης Σ (131,74)

2 Ασκολίδης Γ, Ταναϊνης Κ, Ρικανιάδη Α, Πιπινιάς Ε, Νύκτας Δ, Παϊδα Ε  (129.73)

3 Λεάκος Δ, Κατσίποδας Δ, Καλογερόπουλος Α, Κομηνέας Γ, Οικονόμου Σ (127.58)



99

        Φοιτός                 Τσελεπής                Καλοπήτας        Περδικάρης
        Σίμων                  Λάζαρος                  Βάιος                  Κων/νος

          Τζίμας           Λέκκου        Δρίβας          Στραβοπόδης 
Λευτέρης    Αναστασία   Ευστάθιος       Διονύσης

        Κούτρη             Καραγιάννη         Δημητρά          Κλέτσας 
       Βασιλική           Ρενάτα                  Σμαράγδα        Θανάσης

3 

Κατηγορία 

1-9 

2
1

Π α ν ε λ λ ή ν ι ο  Π ρ ω τ ά θ λ η μ α  Ο μ ά δ ω ν  « Γε ώ ρ γ ι ο ς  Ρ ά λ λ η ς »
Ο τελικός των αγώνων των τρι-
ών άλλων ενοτήτων έγινε σε μια 
φάση. Οι 16 ομάδες κάθε ενότη-
τας, που είχαν προκριθεί από τα 
προκριματικά, χωρίστηκαν σε 2 
ισοδύναμους ομίλους των 8 ομά-
δων και μετά από αγώνες round 
robin, η πρώτη ομάδα του ενός 
ομίλου αντιμετώπισε σε αγώνα 
νοκ άουτ την δεύτερη ομάδα του 
άλλου, και αντιστρόφως η δεύτε-
ρη ομάδα του ενός ομίλου αντι-
μετώπισε την πρώτη ομάδα του 
άλλου. Το ανάλογο χιαστί έγινε 
με τις δύο επόμενες ομάδες της 
κατάταξης του κάθε ομίλου, όπου 
η τρίτη ομάδα του ενός αντιμε-
τώπισε την τέταρτη ομάδα του 
άλλου, όπως και η τέταρτη ομάδα 
του ενός αντιμετώπισε την τρίτη 
ομάδα του άλλου γκρουπ, κ.ο.κ., 
σε αγώνες νοκ άουτ. 
Στον τελικό για τις 2 πρώτες θέ-

σεις της ενότητας 1-11, η ομάδα 
«Αναστασάτος» στέφθηκε πρω-
ταθλήτρια νικώντας με μεγάλη 
διαφορά (43 imps) την ομάδα 
“Στεφανόπουλος”. Τρίτη η ομάδα 
«Φασουλής», που νίκησε στον μι-
κρό τελικό την ομάδα «Μπαλέσι-
ας» με 20 imps διαφορά.
Στην κατηγορία 1-9 πρωταθλή-
τρια αναδείχθηκε η ομάδα “Δρί-
βας” που νίκησε στον μεγάλο 
τελικό την ομάδα “Τσελεπής”, με 
μεγάλη διαφορά 40 imps. Η ομά-
δα «Καραγιάννη» τερμάτισε τρίτη 
νικώντας στον μικρό τελικό την 
ομάδα «Gong», με 10 imps δια-
φορά.
Στην κατηγορία 1-6 πρωταθλή-
τρια αναδείχθηκε η ομάδα “Πα-
πανικολάου” που νίκησε καθαρά 
στον μεγάλο τελικό την ομάδα 
“Ασκολίδης”, με 32 imps διαφορά. 
Τρίτη η ομάδα “Λεάκος”, που νίκη-

σε στον μικρό τελικό την ομάδα 
«Σιγάλα» με μόλις 4 imps διαφο-
ρά.
Αγώνα 2ης ευκαιρίας έδωσαν στον 
ΑΟΜ Ψυχικού όσοι δεν έπαιξαν ή 
δεν είχαν προκριθεί στους τελι-
κούς, με 9 ομάδες στην κατηγορία 
όπεν και 7 ομάδες στην κατηγορία 
1-9.
Νικήτρια στις μεγάλες κατηγορίες 
η ομάδα “Αργυρού” ενώ στις μι-
κρές η ομάδα “Ματσούκα”.

Contolation 1-16

1
Αργυρού Δ, Παπακώστας Γ, 
Σταματίου Ν, Τριανταφυλλίδης 
Κ, Δραζινάκης Δ, Καλύβας Δ

98.48 

2
Παπαναστασίου Α, Γιαννάκης Ι, 
Τριβυζάς Α, Τσεβδού Α, Μέλιας 
Β, Κουδουνάς Α

82.53

3 Γκούμα Ν, Μόραλης Κ, 
Τσάκας Η, Νικητόπουλος Γ 80.03

Contolation 1-9

1 Ματσούκα Π, Μήτσου Α, 
Οικονόμου Ν, Μανδαράκας Ε 83.60

2

Κυριαζή Μ, Γούλιου Μ 
Τσαμουσοπούλου Β, 
Χαρλαύτη Α, Βλαστού Μ
Γιαννουλάκου Σ

80.60

3
Ζουρίδης Ε, Τζικάκου Α, 
Κουμεντέρη Ν, Σταφυλάκης 
Χ

71.40
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Ζευγών     Swiss       
1-16

1 Παπακυριακόπουλος Γιάνκος - 
Δελημπαλταδάκης Νίκος 187.80 

2 Οικονόμου Λιάνα - 
Μαμιδάκη Λίνα 175.06

3 Αγγελόπουλος Πέτρος -
Ζώζης Σωτήρης 167.46

4 Καραγιαννόπουλος Λάζαρος  - 
Μαγκλάρα Αγγελική 163.84

5 Βρούστης Βασίλης - 
Καραμανλής Φίλιππος 163.34

1-11

1 Ράντου Σίλια -
Παντέλος Ιωάννης 136.99

2 Δαρκαδάκης Αθανάσιος – 
Βατσολάκη Ελένη 126.70

3 Μπράβου Χρυσούλα – Σιτινά 
Ελισάβετ 125.87

4 Σαλεβουράκη Ευαγγελία – 
Νικολόπουλος Χρήστος 125.81

5 Διαμαντής Αλέξης – 
Σαβούρδος Ελευθέριος 120.98

1-9

1 Καπόπουλος Βασίλης – 
Καράκος Χρήστος 135.27

2 Νίκας Βασίλειος -  Νίκα Νανά 117.42  

3 Καρύδη Μαρία – Σμαραγδή 
Ουρανία 108.58  

4 Σκούρα Ντόρη – Ουρενάι 
Κλειώ 104.02

5 Καραγιάννη Ρενάτα – 
Στραβοπόδης Διονύσης 103.91  

1-6

1 Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος 
-  Κακαβούλης Νικόλαος 136.99

2 Φωτιάδου Άσπα – Κατσιάπης 
Παύλος 126.70

3 Μπουρσινός Χρήστος -  
Παναγόπουλος Διονύσης 125.87

4 Τσαγκάρης Βασίλης – 
Τσαπάρας Παναγιώτης 125.81

5 Καμαρινού Φωτεινή – Βέρτης 
Αλέξανδρος 120.98

Το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Swiss ζευγών 2014 έγινε το τριήμερο 25 έως 
27 Απριλίου. Το πρωτάθλημα διοργανώθηκε στις τέσσερις παραδοσιακές 
κατηγορίες, όπεν, 1-11, 1-9 και 1-6, στα εντευκτήρια τεσσάρων Αθηναϊκών 
Σωματείων. Ο ΟΠΑ Φιλοθέης διοργάνωσε το 1-16, ενώ οι αγώνες του 1-11 
έγιναν στον Όμιλο Αντισφαίρισης Αθηνών, του 1-9 στον Ίκαρο Καλλιθέας και 
του 1-6 στον ΑΟΜ Βουλιαγμένης. 
Η συνολική συμμετοχή έφτασε τα 159 ζεύγη, που είναι ρεκόρ για το πρω-
τάθλημα αυτό. Το προηγούμενο ρεκόρ συμμετοχής ήταν του 2011, με 152 
ζεύγη ενώ πέρυσι συμμετείχαν 139 ζεύγη. Το χαρακτηριστικό του πρωτα-
θλήματος αυτού, που γίνεται σε ένα, τελικό, στάδιο, είναι η μικρή συμμετοχή 
από την Περιφέρεια. 
Στην κατηγορία όπεν η συμμετοχή ήταν 62 ζεύγη. Την πρώτη ημέρα των 
αγώνων επικεφαλής τέθηκαν οι Βασίλης Βιρβιδάκης – Μαριάνα Κορώνη, 
ενώ τη δεύτερη ημερίδα κέρδισαν οι Λιάνα Οικονόμου – Λίνα Μαμιδάκη  
και την τρίτη οι Γιάνκος Παπακυριακόπουλος – Νίκος Δελημπαλταδάκης, 
που ήταν και οι τελικοί θριαμβευτές του πρωταθλήματος.  Στη δεύτερη θέση 
τερμάτισαν οι Λιάνα Οικονόμου – Λίνα Μαμιδάκη που κατείχαν την πρώτη 
θέση σε μεγάλο μέρος του αγώνα, ενώ στην τρίτη θέση της τελικής κατάτα-
ξης τερμάτισαν οι Πέτρος Αγγελόπουλος – Σωτήρης Ζώζης. 
Στην κατηγορία 1-11 τα δυο πρώτα ζεύγη της τελικής κατάταξης ήταν μικτά 
ενώ το τρίτο γυναικών. Στην πρώτη θέση της τελικής κατάταξης και πρωτα-
θλητές της κατηγορίας αυτής αναδείχτηκαν οι Σ. Ράντου – Ι. Παντέλος, ενώ 
στη δεύτερη θέση τερμάτισαν οι Ε. Βατσολάκη – Α. Δαρκαδάκης και στην 
τρίτη οι Ε. Σιτινά – Χ. Μπράβου. Εξάλλου την πρώτη ημερίδα του αγώνα 
κέρδισαν οι Ε. Παναγάκου – Μ. Ωρολογάς, τη δεύτερη ημερίδα οι Ζέη Π. – 
Ζέης Μ και την τρίτη οι Σαλεβουράκη Ε. – Νικολόπουλος Χ.   Συμμετείχαν 
46 ζεύγη.   
Είκοσι εννέα ζεύγη συμμετείχαν στην κατηγορία 1-9. Εδώ νικητές αναδεί-
χτηκαν με διαφορά οι Β. Καπόπουλος – Χ. Καράκος, που κέρδισαν και την 
καθοριστική 3η ημερίδα του αγώνα  Στη δεύτερη θέση της τελικής του πρω-
ταθλήματος τερμάτισαν οι Νίκα Ν. – Νίκας Β., που προηγήθηκαν την πρώτη 
μέρα και στην τρίτη οι Καρύδη Μ. - Σμαραγδή Ο. Εξάλλου τη 2η ημερίδα του 
αγώνα πρώτευσαν οι Λέκκου Α. – Τσιλάλης Θ. 
Η κατηγορία 1-6 είχε συμμετοχή 22 ζευγών. Πρωταθλητές εδώ ανακηρύ-
χτηκαν οι Θεοδωρίδης Κ. – Κακαβούλης Ν. που επικράτησαν και στη 2η 
ημερίδα του αγώνα. Στην 2η θέση της τελικής κατάταξης τερμάτισαν οι 
Φωτιάδου Α. – Κατσιάπης Π. οι οποίοι πρώτευσαν και στην πρώτη ημερίδα 
και στην τρίτη θέση οι Μπουρσίνος Χ.  – Παναγόπουλος Δ. που πρώτευσαν 
στην τρίτη ημερίδα. 
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Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ζευ-
γών Νέων 2014 διοργανώθηκε από 
11 έως 13 Απριλίου στα εντευκτή-
ρια του Αθηναϊκού Ομίλου Μπριτζ 
(ΑΟΜ) με συμμετοχή-ρεκόρ 18 
ζευγών. Το προηγούμενο ρεκόρ, με 
16 συμμετοχές, έγινε το 2012. 

Η φετινή διοργάνωση ήταν κούρ-
σα δυο ζευγών για την πρώτη 
θέση, με τελικούς νικητές τους 
Giorgia Botta και Γιάννη Οικονο-
μόπουλο (ο ίδιος είχε καταλάβει 
την πρώτη θέση και στο προηγού-
μενο πρωτάθλημα) και δεύτερους 
τα αδέρφια Σοφιού, Μιχάλη και 
Ριάννα. 
Τα παραπάνω ζευγάρια τερμάτι-
ζαν στην πρώτη και δεύτερη θέση 
στις δυο πρώτες ημερίδες εναλ-
λάξ και η νίκη των πρωταθλητών 
την τρίτη ημερίδα τους έδωσε το 
πρωτάθλημα. 
Στην τρίτη θέση οι Μιχάλης Λα-
τουσάκης και Γιώργος Ραχμανί-
δης.   

Νέοι

1 Botta Giorgia
Οικονομόπουλος  Ιωάννης 70.94

2 Σοφιός Μιχάλης
Σοφιού Ριάννα  

70.81 

3  Λατουσάκης Μιχάλης
 Ραχμανίδης Γεώργιος

58.07

4 Ακριβός Στάθης
Καπαγιαννίδη Αικατερίνη 55.86

5 Κομηνέας Γιώργος 
Οικονόμου Σωτήρης 54.56

6 Σακελλάρης Ιωάννης
Ανδρέου Ειρήνη    52.64

7 Βαρελάς Π 
Νικητόπουλος Α 50.6

8 Μπομπολάκη Μ 
Θεοδωρακόπουλος Γ 49.65

9 Κωστόπουλος Ν 
Κυρίτσης Θ 49.44

Πανελλήνια 
Πρωταθλήματα

Ν έ ω ν  &  S e n i o r s  2 0 1 4
Το πρωτάθλημα ομάδων Seniors 
2014 διεξήχθη στα ευρύχωρα 
εντευκτήρια του Α.Ο. Ταταύλα από 
11 έως 13 Απριλίου. Για άλλη μια 
χρονιά η συμμετοχή ήταν σχετικά 
μικρή και χωρίστηκε σε 2 ενότητες 
κατηγοριών 1-16 και 1-9. 
Όλοι οι αθλητές ήταν υποχρεω-
τικά, σύμφωνα και με τα διεθνώς 
ισχύοντα, γεννηθέντες το 1954 
και πριν. 
Στον αγωνιστικό τομέα, στην 
ενότητα 1-16 όπου συμμετείχαν 
7 ομάδες οι ομάδες «Ρούσσου» 
και «Παπακονδύλη» ήταν αυτές 
που διεκδίκησαν τη νίκη με τελική 
νικήτρια την πρώτη. Στην τρίτη 
θέση η ομάδα «Χριστοδούλου».
Στην ενότητα 1-9 συμμετείχαν 
επίσης 7 ομάδες. Εδώ η ομάδα 
«Πατίρη» κέρδισε σχεδόν δια 
περιπάτου, ενώ μάχη μεταξύ δύο 
ομάδων έγινε για τη δεύτερη 
θέση με επικράτηση τελικά της 
ομάδας «Σταθάτου» έναντι της 
ομάδας «Βεργιτσάκη».

Seniors 1-16

1
Ρούσσος Γ, Χατζηδάκης Ε, 
Πανόπουλος Κ, Ζώτος Λ, 
Λαγγουράνης Φ, Αθερινός Β

86,11

2
Παπακονδύλης Ι,Τριβυζάς A 
Ακριτίδης Σ, Κουδουνάς A 
Παπαναστασίου Α

84.29

3
Χριστοδούλου Π,              
Γιαννάς Κ , Τριανταφύλλου Π, 
Καβαντούρης Ν, Μαρσώνης Π

76.19

Seniors 1-9

1
Πατίρης Ι, Δήμου Γ, 
Αρβανίτης Α, Σκαφίδας Γ, 
Δουάνογλου Ν

94.26

2
Σταθάτος Χ, Γαλανάκη 
Σ, Αναστασοπούλου Υ, 
Γεωργιλή Ε, Μπόμπολας Π

78.94

3 Βεργιτσάκης Ι, Πολίτης Δ, 
Λιανός Δ, Δελή Χ 74.34

Τα αγόρια, από τα δυο  πρώτα μικτά ζεύγη των 
νέων, την ώρα που εκτελούν:
ο Γιάννης (πάνω) και ο Mιχάλης

Ο Κώστας Πανόπουλος, από την ομάδα των νικη-
τών των seniors, επί το έργω ..
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Για επίδοξους
πρωταθλητές

Γιώργος Κότσης

Ζεύγη. Όλοι στη δεύτερη 
Μοίρασε ο Νότος

 

 Αντάμ: &3
Nότος Δύση Βορράς Ανατολή

1& πάσο 1^ πάσο

2& πάσο 3&  πάσο

3$ κοντρ 4&
όλοι 
πάσο

Ο Βορράς συνέχισε αισιόδοξα την αγορά 
στα 3&, ελπίζοντας σε κράτημα πίκα 
στον συμπαίκτη του για να παλέψει τα 
3ΧΑ ή, ίσως, τα 5&. Ο Ν, σωστά, έδειξε 
ακατάλληλο χέρι, κλείνοντας στα 4&.

Η Ανατολή εκτοπίστηκε από την αγορά 
όταν ο Βορράς, πολύ φυσιολογικά, απά-
ντησε 1^ στο άνοιγμα του συμπαίκτη 
του.

Ο Νότος παίρνει τον &Α και βλέποντας 
ότι χάνει τρεις πίκες και τον Άσο καρό 
(άρα θα μπει μια μέσα) συνεχίζει στην 
δεύτερη λεβέ με καρό στον ^Κ, ελπίζο-
ντας ότι η άμυνα δε θα παίξει σωστά και 
θα προλάβει να ξοφλήσει μια πίκα στο 
τέταρτο καρό.
Δε μαζεύει πρώτα τα ατού και για να μη 
συνεννοηθούν με ενδείξεις οι αντίπαλοι, 
αλλά και για να έχει κατέβασμα για το 

τέταρτο καρό του μορ.  
Η  Δύση δεν ακολουθεί, βέβαια, στο 
πρώτο καρό. Πώς μπορεί η Ανατολή να 
εκμεταλλευθεί στο έπακρο αυτή την κί-
νηση του εκτελεστή; 

Όπως συνήθως, σκεπάστε τα παρακάτω 
και σκεφθείτε. 

Ασφαλώς η Α θα ήθελε να δείξει στη Δ 
πού έχει κάποιο μεγάλο ονέρ, στις κού-
πες ή στις πίκες, για να σχεδιάσει την κα-
λύτερη άμυνα. Για να γίνει όμως αυτό θα 
πρέπει οι αμυνόμενοι να έχουν ένα σύ-
στημα ενδείξεων με το οποίο να μπορεί 
να δείχνει (νόμιμα) ένας αμυνόμενος, ας 
πούμε η Α στη Δ, ότι θέλει, όταν ξαναπι-
άσει χέρι, να συνεχίσει με ένα συγκεκρι-
μένο χρώμα.
Το σύστημα ονομάζεται LAVINTHAL και 
εφαρμόζεται μόνο σε χρωματιστά συμ-
βόλαια και μόνο σε δυο χρώματα κάθε 
φορά. 
Τα δυο εξαιρούμενα χρώματα κάθε 
φορά είναι το ατού και το χρώμα που 
έχει παιχτεί. Π.χ. αν η Δ βγήκε κούπα 
και το συμβόλαιο είναι πίκες τότε τα δυο 
χρώματα που εξαιρούνται είναι αυτά. 
Μένουν λοιπόν δυο χρώματα, καρά  και 
σπαθιά. Ιεραρχικά το καρό είναι ανώτε-
ρο από το σπαθί. Αν λοιπόν η Α θέλει η Δ 
να της συνεχίσει με καρό θα παίξει μία 
μεγάλη κούπα, ενώ αν θέλει σπαθί, μια 
μικρή κούπα. 

Ας γυρίσουμε τώρα στη διανομή μας. 
Η Α βλέπει ότι η Δ δεν έχει καρό και 
συνεπώς πρέπει να της δώσει να κόψει, 
θέλει όμως να δείξει και σε ποιο χρώ-
μα έχει δύναμη. Παίρνει τον ^Κ με τον 
Άσο και η Δ βάζει μικρό πίκα (ανάποδη 
ένδειξη) δείχνοντας μεγάλο ονέρ στο 

χρώμα αυτό. Τώρα η Α παίζει καρό για 
να κόψει η Δ, αλλά δεν παίζει ένα τυχαίο 
καρό, αλλά το ^9, ζητώντας πίκα (με το 
σύστημα LAVINTHAL το μεγάλο χρώ-
μα, αφού εξαιρεθούν τα σπαθιά και τα 
καρά).
Η Δ κόβει και πειθόμενη στην εντολή της 
Α παίζει το #4 δείχνοντας ότι θέλει και 
άλλο καρό. Η Α παίρνει τον #Α, τραβάει 
και την #Q (αφού από το σινιάλο της Δ 
ξέρει πού βρίσκεται ο #Κ ) και παίζει 
πάλι το μεγαλύτερο καρό που της έμεινε, 
κόβει η Δ και τραβάει τον #Κ. 
Οι Α/Δ επωφελήθηκαν από το αισιόδοξο 
παίξιμο ^Κ του εκτελεστή με τρεις μέσα 
σε έξι συνεχόμενες λεβέ. 

Το LAVINTHAL θεωρείται διεθνώς ως 
ένα πολύ σημαντικό όπλο της άμυνας και 
έχει πολλές φορές καταπληκτικά αποτε-
λέσματα, ιδίως σε ανώμαλα χέρια. Είναι 
μεν «ένδειξη», αλλά προσωπικά θεωρώ 
τη λέξη «ένδειξη» μια πολύ ευγενική 
λέξη. Πιο σωστή λέξη είναι «εντολή», 
ίσως και «διαταγή», αλλά το «διαταγή» 
ακούγεται άσχημα, οπότε ας περιορι-
στούμε στο «εντολή».
Αυτό αφήνει τον δρόμο ανοιχτό στο 
σύντροφο να την αγνοήσει, ιδίως αν μεί-
νουμε στο ότι είναι «ένδειξη», κάτι που 
μοιάζει λογικό αν έχει αμέσως το μέσα. 
Βάζει τους αντιπάλους μια μέσα, αλλά αν 
υπάκουε στον σύντροφο ίσως ήταν δύο 
ή τρεις μέσα, που σε ζεύγη είναι τοπ.

Παρατήρηση: μην νομίσετε ότι με αυτά 
τα λίγα μάθατε το σύστημα. 

Δείτε μερικές περιπτώσεις:
1) Αν δεν θέλετε κανένα από τα δύο χρώ-
ματα που μένουν, ρίξτε μεσαίο φύλο.
2) Αν θέλετε το μικρό χρώμα και έχετε 
μόνο 987 παίξτε το 7 και να ελπίσετε ότι 
ο σύντροφος θα μελετήσει τόσο τα χαρ-
τιά του όσο και του μορ και θα καταλάβει 
ότι θέλετε το μικρό χρώμα. 
3) Αν θέλετε το μεγάλο χρώμα και έχετε 
432 και πάλι να ελπίσετε ότι ο σύντρο-
φος θα καταλάβει ότι το 4 είναι το μεγά-
λο χαρτί σας. 

Η ΣΥΜΒΑΣΗ LAVINTHAL

12

# 1084
$ QJ7
^ KJ54
& K106

# K9763
$ K6543
^ -
& 983

Δ 
Β

  
Ν

 Α
# AQ
$ 10982
^ A98752
& 5

# J52
$ A
^ Q10x
& AQJ743
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1ο (**)
Ομάδες, όλοι στην 1η
Μοίρασε ο Νότος

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
3ΧΑ*

όλοι πάσο
* Gambling

Αντάμ: $Α

Προβλήματα άμυνας

Καταρχήν κοιτάζοντας μόνο το χέρι της 
Δύσης ποια θα είναι η αντάμ που πρέπει 
να κάνετε; Το Gambling 3ΧΑ είναι μια 
πολύ περιγραφική αγορά. Υπόσχεται 
ένα ισχυρό 7φυλλο μινέρ χρώμα χωρίς 
εξωτερικό Άσο ή Ρήγα. Στην περίπτωση 
αυτή χρειάζεται να βγείτε πολύ επιθετι-
κά, ώστε να πάρετε, εάν είναι δυνατό, τις 
πέντε πρώτες λεβέ, πριν ο εκτελεστής 
πάρει χέρι και τραβήξει το μακρύ του 
χρώμα. Δεδομένου ότι το χέρι του Νότου 
είναι λίγο – πολύ γνωστό, είναι σημα-
ντικό να δείτε το χέρι του Βορρά (μορ) 
ώστε να αποφασίσετε πώς πρέπει να 
συνεχίσετε.  Με την ανάλυση αυτή σχε-
δόν πάντα, σε αυτή την αγορά, κάνουμε 
αντάμ τον Άσο που ενδεχομένως έχουμε!
Παίζετε λοιπόν τον $Α. Πώς συνεχίζετε 
στη δεύτερη λεβέ;

# Q854 
$ KQJ
^ 64
& AKJ10

# K103
$ A872
^ 853
& 964

Δ 
Β

  
Ν

 Α

  ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2ο (***)
Ζεύγη, όλοι στη 2η
Μοίρασε  ο Νότος

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1$

πάσο  1# πάσο 3$
πάσο 4$ όλοι πάσο

Είστε στη θέση της Ανατολής και η Δύση 
έκανε αντάμ το &8. Ο εκτελεστής παίζει 
το &10 από το μόρ και εσείς κερδίζετε 
με την &Q. Τι θα παίζατε στη συνέχεια;

Βοηθήστε τον συμπαίκτη Του Δημήτρη Ναθαναήλ

# KJ1085
$ A10
^ AJ10
& 1076

# 432
$ J82
^ 4
& AKJ543

Δ 
Β

  
Ν

 Α
# 976
$ Q9
^ K86532
& 92

# AQ
$ K76543
^ Q97
& Q8

# KQJ7 
$ 85
^ 9875
& AJ10

Δ 
Β

  
Ν

 Α
# 954
$ 642
^ KQ103
& KQ2

Οι λύσεις στη σελ. 21

Η θεά τύχη δημιουργεί ενίοτε τόσο 
μπλεγμένες καταστάσεις, ώστε όταν 
δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες, ή 
ενδείξεις από τις αγορές, είναι σχεδόν 
αδύνατον να βρεθεί η τέλεια εκτέλεση ή 
μια καθοριστική άμυνα.
Ιδού ένα καλό παράδειγμα.
Ως Δύση κρατάτε τα εξής φύλλα:

# 432
$ J82
^ 4
& AKJ543

Με όλους στη ζώνη η εξέλιξη των αγο-
ρών ήταν:
Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

 1# πάσο 2$
πάσο 3$ πάσο 4$

όλοι πάσο
Διαλέγετε για έξοδο τον &Α και ο Βορ-
ράς κατεβάζει τα εξής φύλλα:

# KJ1085
$ A10
^ AJ10
& 1076

Συνεχίζετε με τον &Κ και έχετε συγκε-
ντρώσει τις εξής πληροφορίες: 
στον &ΑΚ σας ο σύντροφος έδωσε το 
&9 και το &2 και ο εκτελεστής το &8 
και την &Q .
Και τώρα τι; Το ^4, τον &J ή μήπως 
κάτι άλλο; Δύσκολα θα βρείτε ότι η ΣΙ-
ΓΟΥΡΗ άμυνα, που ρίχνει το συμβόλαιο, 
είναι ΜΙΚΡΟ ΣΠΑΘΙ, καθώς όλα τα  φύλλα 
είναι:

Η Ανατολή κόβει το “καλό” &10 του μορ 
με το $9 και το μία κάτω είναι πλέον σί-
γουρο και αναπόφευκτο.
Αντίθετα με συνέχεια ^4, αν ο εκτελε-
στής παίξει τον ^Α και τραβήξει δυο 
γύρους ατού θα πραγματοποιήσει το 
συμβόλαιό του. 
Εξίσου αβέβαιη είναι η εξέλιξη αν παι-
χθεί ο &J, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο 
να μην κόψει η Ανατολή το καλό φύλλο 
του συμπαίκτη της.
Είναι πολύ σημαντικό στην άμυνα να βο-
ηθάμε τον συμπαίκτη να παίξει σωστά, 
όταν μπορούμε και είμαστε σίγουροι για 
τη σωστή συνέχεια.
Σε αντίθετη περίπτωση το λάθος χρεώ-
νεται σε μας.
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    FALSE CARDS ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ
          Παίζοντας προς τον μορ

του Γιώργου Κλείτσα

Όταν ο εκτελεστής παίζει 
από το χέρι του προς 
τον μορ, πρέπει σχεδόν 
πάντοτε να κρύβει τα μικρά 
φύλλα του χεριού του, 
ώστε να γίνονται κατά το 
δυνατόν  δυσανάγνωστα 
τα μετρήματα μεταξύ των 
αμυνομένων. Σε αυτόν 
τον κανόνα υπάρχουν 
πολύ λίγες εξαιρέσεις, 
στις οποίες θα πρέπει 
να συμπεριλάβουμε και 
την περίπτωση που θέλει 
επίτηδες να είναι τίμιος, 
όταν για παράδειγμα 
έχει δίφυλλο στο χέρι 
για KQJ10x στον μορ 
και του αρκεί να κάνει 
μία γρήγορη λεβέ στο 
χρώμα. Σημειώνουμε ότι 
σε όλα τα παραδείγματα 
θα ακολουθήσουμε την 
κλασική σύμβαση όλων 
των σχετικών εγχειριδίων 
η άμυνα να δείχνει με 
μεγάλο-μικρό (echo) ζυγό 
αριθμό φύλλων και με 
μικρό-μεγάλο μονό αριθμό 
φύλλων, παρόλο που 
σήμερα τα περισσότερα 
ζευγάρια παίζουν ανάποδα 
μετρήματα. Η κατανόηση 
της λογικής που υπάρχει 
πίσω από τα falsecard 
του εκτελεστή αυτού 
του είδους, θα βοηθήσει 
τον αναγνώστη να τα 
προσαρμόσει ανάλογα 
σε οποιουδήποτε είδους 
αμυντικά σινιάλα.  

    KQ108
          J95                      A742
           65

Στο πρώτο παράδειγμα ο 
Νότος προσπαθεί να κάνει 
την Ανατολή να πάρει 
τον άσσο στην πρώτη 
λεβέ, αν τον έχει, ώστε να 
ξεκαθαρίσουν τα πράγματα 
και να διευκολυνθεί στη 
συνέχεια. Παίζει λοιπόν 
το έξι προς τη ντάμα, 
αποκρύπτοντας το τρία. 
Η Ανατολή ίσως διστάσει 
να αφήσει έξω, φοβούμενη 
ότι η Δύση με το πέντε που 
έπαιξε έδειξε ζυγά φύλλα 
κρατώντας J953.

KQJ82
    965                  A104 
                      73

Στο δεύτερο διάγραμμα 
σε συμβόλαιο χωρίς ατού 
ο Νότος, που δεν έχει 
κατέβασμα στον μορ, 
θέλει να προλάβει να 
κάνει δύο λεβέ προτού 
συνειδητοποιήσει την 
κατάσταση η Ανατολή. 
Αν ξεκινήσει με το τρία η 
Ανατολή θα εκλάβει το 
πέντε της Δύσης είτε ως 
τρίφυλλο είτε ως σόλο. 
Και στις δύο περιπτώσεις η 
Ανατολή δεν χάνει αν πάρει 
τον άσσο της στον δεύτερο 
γύρο (αν δηλαδή ο Νότος 
έχει δύο φύλλα ή τέσσερα 
φύλλα). Επομένως ο 

Νότος πρέπει να ξεκινήσει 
με το επτά από το χέρι του, 
αποκρύπτοντας το τρία. 
Τώρα η Ανατολή δεν μπορεί 
να ξέρει αν το πέντε της 
Δύσης είναι το μικρότερο 
από τρίφυλλο ή η αρχή του 
παιξίματος μεγάλο-μικρό 
από δίφυλλο 53. Αφήνει 
λοιπόν καλού-κακού έξω. 
Τώρα είναι σημαντικό 
για τον Νότο να παίξει 
το δεύτερο φύλλο από το 
ταμπλό: η Ανατολή πρέπει 
να πάρει την κρίσιμη 
απόφαση χωρίς σίγουρη 
ένδειξη από τη Δύση, 
προτού δηλαδή η Δύση 
προλάβει να ολοκληρώσει 
το μέτρημα. 

KQJ82
   65                        
A94                    10 73

Στο τρίτο μας παράδειγμα 
βλέπουμε ότι ο εκτελεστής 
δεν κρύβει πάντα το 
μικρότερό του φύλλο -αν 
και είναι η συχνότερη 
περίπτωση-, αλλά ενίοτε 
το παίζει στην πρώτη λεβέ. 
Εδώ ο σκοπός του είναι 
να πείσει την Ανατολή να 
πάρει τον άσσο της στον 
δεύτερο γύρο. Όταν ο 
εκτελεστής βρεθεί στον 
μορ με τον βαλέ και 
συνεχίσει με τη ντάμα, 
η Ανατολή θα πρέπει να 
αποφασίσει αν το έξι του 
συμπαίκτη της ήταν η αρχή 
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ενός echo ή το μικρότερο 
φύλλο από 1076.
Στο επόμενο διάγραμμα 
ο εκτελεστής πρέπει να 
παίξει δύο φορές από το 
χέρι του:
          KQJ3
  A86                 1094 
                     752

Ο Νότος παίζει χρωματιστό 
συμβόλαιο και σκοπός του 
είναι να αποτρέψει τη Δύση 
να αφήσει έξω δύο φορές 
τον άσσο της. Η πρώτη 
του κίνηση είναι να παίξει 
το πέντε προς τον βαλέ 
του μορ (η Δύση αφήνει 
έξω και η Ανατολή παίζει 
το τέσσερα). Στη συνέχεια 
έρχεται στο χέρι του με 
άλλο χρώμα και παίζει το 
επτά. Η Δύση έχει δει ένα 
μόνο φύλλο της Ανατολής 
και δεν μπορεί να είναι 
βέβαιη: αν η Ανατολή 
έχει  δίφυλλο 42, η Δύση 
πρέπει να πάρει τον άσσο 
στον δεύτερο γύρο. Σε 
όλες τις περιπτώσεις 
παρατηρούμε ότι η βασική 
ιδέα του εκτελεστή 
είναι ο αμυνόμενος που 
έχει τον άσσο να παίξει 
στον δεύτερο γύρο του 
χρώματος πριν από τον 
συμπαίκτη του, ώστε ο 
δεύτερος να μην προλάβει 
να ολοκληρώσει το 
μέτρημα.

                KQ109
                                                     
                   J62

Στο γενικό αυτό 
διάγραμμα, στο οποίο δεν 
υπάρχει κατέβασμα στον 
μορ, το πως θα παίξει ο 

εκτελεστής εξαρτάται 
από το ποιος αμυνόμενος 
εκτιμά ότι έχει τον άσσο 
(ο σκοπός του Νότου είναι 
να πάρει η άμυνα τον άσσο 
στον δεύτερο γύρο). Αν 
πιστεύει ότι τον άσο τον 
έχει η Δύση, θα πρέπει 
να ξεκινήσει με τον βαλέ 
και να συνεχίσει με το έξι, 
αποκρύπτοντας το δύο (αν 
η Δύση πιθανολογήσει ότι 
η Ανατολή έχει ζυγό αριθμό 
φύλλων, δεν έχει λόγο να 
μην πάρει τον άσσο στον 
δεύτερο γύρο). Αν πάλι 
πιστεύει ότι τον άσσο τον 
έχει η Ανατολή, ο Νότος 
πρέπει να παίξει τελείως 
διαφορετικά: το έξι προς 
την φαινομενική εμπάσα 
στο εννέα και στη συνέχεια 
ο ρήγας (αν η Ανατολή 
θεωρήσει ότι είναι πιθανό 
η Δύση να έχει βαλέ 
τετράφυλλο, θα πάρει τον 
άσσο στον δεύτερο γύρο).
Ακόμα και όταν δεν έχουμε 
κάποιον συγκεκριμένο 
λόγο, καλό είναι πάντοτε 
να δημιουργούμε 
αμφιβολίες στην άμυνα, 
όταν πηγαίνουμε από το 
ένα χέρι στο άλλο. Για 
παράδειγμα:
                  AK7
                                                     
                  Q42

Όταν θέλουμε να πάμε 
στον μορ με αυτό το χρώμα, 
παίζουμε το τέσσερα 
από το χέρι μας και όχι 
μηχανικά το δύο. Ίσως οι 
αντίπαλοι μπερδευτούν 
προσπαθώντας να δώσουν 
μέτρημα, αφού δεν 
ξέρουν ποιος έχει το δύο 
ή παίξουν κάποιο φύλλο 

που θα φανεί σαν απέλ στο 
χρώμα, κάτι που δεν μας 
ενοχλεί καθόλου, ιδιαίτερα 
αν υπάρχει άλλο χρώμα, 
στο οποίο φοβόμαστε το 
γύρισμα. 
Παρεμφερές είναι και το 
επόμενο παράδειγμα:

                     KQ4
       J952               1086 
                     A73

Εδώ ο Νότος θέλει να πάει  
στον μορ για να παίξει 
κάποιο άλλο χρώμα. Δεν 
χάνει τίποτα παίζοντας το 
επτά, που είναι πιθανό να 
δημιουργήσει σύγχυση στο 
μέτρημα του χεριού από τη 
Δύση. Το έξι της Ανατολής 
μπορεί να φανεί σαν αρχή 
ενός echo ή ότι η Ανατολή 
κάνει duck τον άσσο. 
Στο τελευταίο σημερινό 
μας διάγραμμα ο Νότος 
αποκρύπτει τον ρήγα 
του χεριού του δίνοντας 
την εντύπωση ότι κάνει 
εμπάσα:

      AQJ2
                                                   
                  K83
Μάλιστα το σωστό φύλλο 
από το χέρι του είναι το 
οκτώ (προς τον βαλέ ή τη 
ντάμα του μορ). Η Δύση 
μπορεί να υποθέσει ότι η 
Ανατολή έκανε duck τον 
ρήγα και ταυτόχρονα ο 
Νότος εγείρει αμφιβολίες 
και για την κατανομή, 
παρεμβάλλοντας παράσιτα 
(το οκτώ) στα σινιάλα των 
αμυνομένων. 



16

Οι λύσεις στη σελ. 21

# Α53
$ KQJ103
^ A6
& KQ2

                 # Κ Δ 
Β

  
Ν

 Α

# 86
$ 98
^ K8732
& A543

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1$ πάσο 1ΧΑ

πάσο 3ΧΑ όλοι πάσο

Η Δύση κάνει αντάμ τον #Κ. 
Πώς συνεχίζετε;

Για 
νέους
παίκτες

 του Δημοσθένη Τάσσιου

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1ο (**)
Ομάδες. Όλοι στη δεύτερη
Μοίρασε ο Νότος
Αντάμ: & K

# K82
$ AK743
^10862
& 5

Δ 
Β

  
Ν

 Α

# A109765
$ 2
^ AK73
& AJ

*κοντρόλ
**Δύο άσοι χωρίς τη Ντάμα ατού

Η Δύση έκανε έξοδο τον &Κ. Πώς πρέπει να παίξει ο Νότος για να 
καλύψει την περίπτωση που τα ατού δεν είναι μοιρασμένα 2-2;
Κάντε το πλάνο σας.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2ο (***)
Ομάδες. ΒΝ στη 2η
Μοίρασε ο Νότος
Αντάμ: $3

# AΚ72
$ 98
^ 875
& J1073

Δ 
Β

  
Ν

 Α

# 953
$ KJ6
^ AJ3
& AKQ4

Η Δύση κάνει έξοδο το $3, η Ανατολή παίζει το $10 και ο Νότος 
κερδίζει με τον $J.  Τώρα μετράει οκτώ σίγουρες λεβέ: τέσσε-
ρα σπαθιά, μία κούπα, ένα καρό και δύο πίκες. Πώς πρέπει να 
συνεχίσει;   

Οι λύσεις στη σελίδα 30Εξασκηθείτε στην εκτέλεση

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1#
πάσο 2$ πάσο 3^
πάσο 3# πάσο 4&
πάσο 4$* πάσο 4XA
πάσο 5$** πάσο 6#
όλοι πάσο

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1&

1# πάσο 2XA
πάσο 3XA όλοι πάσο
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Καλλιτεχνικό
μπριτζ

  

ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

Το πρόβλημα του προηγούμενου τεύχους 
ήταν μια σύνθεση του πρώην Παγκόσμιου 
πρωταθλητή και πασίγνωστου συγγρα-
φέα και θεωρητικού του Μπριτζ Mike 
Lawrence. 

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. 
Λύση:
Για να πραγματοποιήσετε το συμβόλαιό 
σας κόψτε με μια μεσαία πίκα (κρατήστε 
το #3!) και παίξτε #Α και μια μεσαία - 
πάλι - πίκα (κρατήστε το #3!). 
Εάν - στον #Α - η Δύση δεν ξεμπλοκάρει 
τον Ρήγα ατού θα πάρει χέρι, θα τραβήξει 
ενδεχομένως τον &Α, αλλά μετά θα σας 
πάει αναγκαστικά στον μορ, όπου θα ξο-
φλήσετε τα χανόμενα σπαθιά σας.  
Εάν η Δύση ξεμπλοκάρει τον Ρήγα ατού 
και η Ανατολή βάλει το #4, θα κερδίσει τη 
τρίτη λεβέ, θα τραβήξει και το άλλο καλό 
ατού, αλλά πάλι η άμυνα είναι κλεισμένη. 

Το παρακάτω πρόβλημα 
είναι μια σύνθεση του 
Paolo Treossi

# -
$ KQJ76
^ AK10543
& J2

# K2
$ 109832
^ J9876
& A

Δ 
Β

  
Ν

 Α
# QJ4
$ A52
^ Q2
& Q10987

# A10987653
$ -
^ -
& K6543

Αν η Δύση ξοφλήσει τον &Α η άμυνα δεν 
θα κάνει άλλη λεβέ, αν όχι θα κάνει μόνο 
τον &Α. 
Εάν η Δύση ξεμπλοκάρει τον Ρήγα ατού 
και η Ανατολή ξεμπλοκάρει τον Βαλέ (ή 
την Ντάμα) θα αφήσετε και το #4 που θα 
παίξει  να κερδίσει, βάζοντας το #3 που 
τόσο προσεκτικά φυλάξατε. Η άμυνα είναι 
πάλι κλεισμένη!
Στην περίπτωση όμως που δεν είχατε 
φυλάξει το #3, όταν η Ανατολή θα παίξει 
το #4 θα κερδίστε αναγκαστικά τη λεβέ, 
ενώ συγχρόνως η Δύση θα ξοφλήσει τον 
&Α! Τώρα βρίσκεστε στο χέρι σας με 4 
χανόμενα σπαθιά και δεν υπάρχει ελπίδα 
σωτηρίας. 
Η έξοχη αυτή άμυνα του άξονα ΑΔ διέφυγε 
της προσοχής όλων σχεδόν των λυτών της 
στήλης. 
Για πρώτη φορά από το ξεκίνημα του Δι-
αγωνισμού σωστή απάντηση έστειλε μόνο 
ένας αναγνώστης, ο Δημήτρης Καμενό-
πουλος. 
Συγχαρητήρια! Λ.Ζ. 

# 10762
$ Q732
^ K2
& A43

# 9
$ J1098
^ QJ10987
& K5

Δ 
Β

  
Ν

 Α
# K43
$ K654
^ 6
& 109876

# AQJ85
$ A
^ A543
& QJ2

Ο Νότος καλείται να εκτελέσει και να 
πραγματοποιήσει 6#. 
Αντάμ από τη Δύση η ^Q. 

Ο κ. Γιώργος Μαστοράκης (ΑΣΝΒ) έκανε μερικές 
πολύ σωστές παρατηρήσεις σχετικά με το 
περιοδικό και το διαγωνισμό «Καλλιτεχνικού 
Μπριτζ». Έτσι από τώρα και στο εξής θα 
αναφέρεται σε κάθε τεύχος του περιοδικού 
και θα ανακοινώνεται και στο Διαδίκτυο η 
ημερομηνία, μέχρι την οποία θα μπορούν, όσοι 
αναγνώστες επιθυμούν, να αποστέλλουν τις 
λύσεις των προβλημάτων. 
Η προθεσμία για να αποστείλετε λύση στο 
διαγωνισμό του παρόντος τεύχους είναι 
μέχρι 31/12/2014. Οι λύσεις σας πρέπει να 
αποστέλλονται είτε με email, στο eom.man-
ager@hellasbridge.org , είτε με fax στο 210 
7480403, είτε με επιστολή στη διεύθυνση της 
ΕΟΜ, υπόψη Λ. Ζώτου. Δεδομένου ότι ο χρόνος 
εκτύπωσης του περιοδικού δεν είναι δεδομένος 
και πιθανότατα θα εκτυπωθούν πολλά τεύχη 
μαζί, θα πρέπει να ενημερώνεστε για τον 
Διαγωνισμό μέσω του Διαδικτύου. 
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# 9
$ -
^ 98742
& -

# -
$ J
^ K106
& J86

Δ 
Β

  
Ν

 Α
# -
$ Q10
^ Q3
& K7

# QJ6
$ -
^ AJ5
& -

Παίζεις προσεκτικά το ^9 και όχι το ^2  (διότι υπάρ-
χει η πιθανότητα η Ανατολή να βάλει το ^10, οπότε 
βάζεις τον Βαλέ και κάνεις claim) στον Άσο και πίσω 
καρό. Η Ανατολή πιάνει με την Ντάμα και κλείνεται. 
Παίζει εκτός ταμπλό και σου βγάζει το συμβόλαιο. 
Σωστά;
ΛΑΘΟΣ! Η Ανατολή δεν κοιμάται και διαβλέποντας 
την εξέλιξη, στο ^9  βάζει την Ντάμα! Το χρώμα ξε-
μπλοκαρίστηκε και πλέον, είτε βάλεις μικρό, είτε τον 
Άσο, το συμβόλαιο πάει μέσα! Δεν είχες λοιπόν καμία 
πιθανότητα στην συγκεκριμένη διανομή με τα συγκε-
κριμένα φύλλα, εναντίον τόσο καλής άμυνας;
ΛΑΘΟΣ! Θα έπρεπε να κάνεις το έργο της άμυνας όσο 
το δυνατόν δυσκολότερο. Πώς μπορεί να γίνει αυτό; 
Τραβώντας τον Άσο καρό νωρίτερα! Πρόσεξε τη δια-
φορά:
Πιάνεις την αντάμ με τον Άσο σπαθί. Παίζεις το #10  
στον Άσο. Στην 3η λεβέ παίζεις μικρό καρό προς τον 
Άσο. Τι πιθανότητα δίνεις τώρα στην Ανατολή να βά-
λει την Ντάμα; Σχεδόν μηδέν, αν ο αντίπαλός σου δεν 
είναι κάποιος πολύ καλός παίκτης. Στη συνέχεια απα-
λείφεις όλα τα χρώματα όπως πριν και τέλος παίζεις 
μικρό καρό.

Το να παίξεις τον Άσσο καρό νωρίς, κάνει το έργο 
της άμυνας, να μυριστεί εγκαίρως το κλείσιμο και να 
ξεμπλοκάρει, πολύ δύσκολο. Επίσης όμως είναι και 
υποχρεωτικό, γιατί αν τα φύλλα των αντιπάλων στα 
καρά ήταν ανάποδα, δηλαδή αν ήταν η Δύση με ^Qx 
ή ^Kx , τότε παίζοντας νωρίς τον Άσο, ακόμα και αν 
η Δύση ξεμπλοκάρει, έχεις τη δυνατότητα να κατέβεις 
στον μορ και να παίξεις από εκεί καρό προς τον Βαλέ 
του χεριού σου, ενώ θα έχεις ακόμα ένα ατού και στα 
δυο χέρια. Ακόμα και αν η Δύση είχε εξαρχής ^KQ 
καρό ξερά δεν σε ενοχλεί, γιατί θα υποχρεωθεί να σου 
δώσει κόψιμο και ξεσκαρτάρισμα. 

Διανομές 
από πρόσφατους αγώνες

του Δημήτρη Δανελλάκη

Σε αγώνα ομάδων καταλήγεις στις 6#, χωρίς ανάμειξη των 
αντιπάλων στην αγορά, γίνεται αντάμ η &Q και βλέπεις τα 
εξής:

Είναι προφανές ότι πρέπει να αποφύ-
γεις να δώσεις 2 από καρό. Πώς πρέπει 
να χειριστείς αυτόν τον συνδυασμό; 
Α) Μπορείς να παίξεις μικρό στον Βαλέ, 
με πιθανότητα 25%, δηλαδή να είναι 
και ο Κ και η Q καρό στην Ανατολή.
Β) Μπορείς να τρέξεις το ^9, ανεβάζο-
ντας τις πιθανότητές σου περίπου στο 
38% (το ^10  και ένα από τα ^KQ, 
στην Ανατολή).
Γ) Μπορείς τέλος να προσπαθήσεις να 
κλείσεις κάποιον αντίπαλο που έχει δί-

φυλλο ^Κ ή δίφυλλη ^Q, αφού απαλείψεις τα πλα-
ϊνά χρώματα και τα ατού των αντιπάλων, παίζοντας 
Άσο καρό και καρό. Το πλάνο αυτό συγκεντρώνει 
μεγαλύτερες πιθανότητες, θέλει όμως τα ατού των 
αντιπάλων μοιρασμένα 2-1. 
Ας δούμε τώρα όλη την διανομή και την εξέλιξή της:

# Α983
$ 6
^ 98742
& 1094

# 5
$ J984
^ K106
& QJ863

Δ 
Β

  
Ν

 Α
# 74
$ Q10732
^ Q3
& K752

# KQJ1062
$ AK5
^ AJ5
& A

Όπως βλέπουμε, η κατανομή των καρών είναι μάλλον 
ευνοϊκή, με την Ανατολή να έχει δίφυλλο ονέρ και τα 
ατού να είναι μοιρασμένα 2-1. Κερδίζεις την αντάμ με 
τον Άσο σπαθί, μαζεύεις τα ατού σε 2 γύρους (πρώτα 
Ρήγα και μετά τη Ντάμα στον Άσο για τις επικοινωνί-
ες), κόβεις ένα σπαθί στο χέρι, εισπράττεις $ΑΚ, δι-
ώχνοντας το τελευταίο σπαθί του μορ και κόβεις την 
τελευταία σου κούπα στο τραπέζι. Είσαι στον μορ και 
η θέση είναι η εξής:

# Α983
$ 6
^ 98742
& 1094

Δ 
Β

  
Ν

 Α

# ΚQJ1062
$ AK5
^ AJ5
& A



19

Διανομές 
από πρόσφατους αγώνες

Γράφει ο Νίκος Καζιλάρης

# ΑQ965
$ Qx
^ KQxx
& Qx

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# KJ1087
$ AJxx
^ xxx
& x

# xx
$ 87xx
^ KQxx
& AKx

# KJ9x
$ 109xx
^ Jxxx
& x

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# Q1086x
$ Jx
^ 10
& xxxxx

# Ax
$ AKQ
^ Axxx
& QJ10x

Δύση Βορράς Ανατολή Nότος
πάσο

1& κοντρ 2& 3#

πάσο 4# όλοι πάσο

1. Παιγνίδι ασφαλείας σε διανομές ομάδων

Όλοι στη δεύτερη
Αντάμ &Α και στη συνέχεια ο &Κ
Αφού κόψετε τον &Κ στο χέρι σας παίζετε δυο ή τρεις γύ-
ρους ατού εφ’ όσον χρειάζεται.

Α. Τι προφυλάξεις πρέπει να πάρετε παίζοντας τα ατού;
Οι στάνταρ προφυλάξεις, ιδίως όταν δεν έχετε πληθώρα 
ατού στα δυο χέρια, είναι παίρνοντας τα ατού να καταλή-
ξετε στο σωστό χέρι για την επόμενη λεβέ και επίσης να 
αφήσετε είσοδο (entry) στο χέρι που θα χρειαστείτε μετά.
Εδώ όταν παίζετε ατού θέλετε, όπως θα δείτε παρακάτω, 
να βρίσκεστε στο χέρι σας.
Β. Τί προτίθεστε να κάνετε όταν πάρετε τα ατού των αντιπά-
λων;
Από την αγορά συμπεραίνετε ότι η Δύση, που άνοιξε την 
αγορά, έχει τουλάχιστον ένα εκ των $Κ ή ^Α. Για να βγά-
λετε λοιπόν το συμβόλαιό σας σίγουρα πρέπει να παίξετε 
μικρή κούπα προς την $Q του μορ. Εάν η Δύση έχει τον 
$Κ και τον πάρει θα ξεσκαρτάρετε δυο καρά του μορ στις 
κούπες. Εάν έχει η Ανατολή τον $Κ τότε δεν έχετε πρόβλη-
μα γιατί ο ^Α είναι σίγουρα στη Δύση.

Γ. Γιατί θα είναι λάθος αντί για κούπα προς την $Q να παίξετε 
καρό προς τον ^Κ;
Γιατί εάν η Ανατολή έχει τον ^Α θα επιστρέψει το χρώμα 
και όταν η άμυνα πάρει τον $Κ (ο οποίος θα είναι σίγουρα 
πλέον στη Δύση), θα εισπράξει και το καρό και το συμβό-
λαιό σας θα μπει μέσα.

2. Απλά σκουίζ

Συμβόλαιο 6ΧΑ από τον Ν
Αντάμ $10
   
1. Υπάρχουν 12 λεβέ εφ’ όσον τα καρά είναι μοιρασμένα 3-2 
στους αντίπαλους
2. Εάν τα καρά δεν είναι 3-2, ελπίζετε να είναι οι κούπες 
μοιρασμένες στους αντίπαλους 3-3
3. Εάν όμως τίποτα από τα παραπάνω δε συμβαίνει, η μο-
ναδική ελπίδα για να βγει το συμβόλαιο είναι το σκουίζ στα 
κόκκινα χρώματα εναντίον ενός αντίπαλου, εφόσον αυτός 
κρατάει και τα δυο χρώματα
4. Για να φέρετε σε πέρας το σκουίζ πρέπει, απαραίτητα, να 
παραχωρήσετε πρώτα μια λεβέ στους αντιπάλους, χωρίς να 
καταστρέψετε μια από τις απειλές του μορ
5. Κερδίστε την πρώτη λεβέ με την $Q και παίξτε μικρή 
πίκα στη δεύτερη λεβέ!
6. Κερδίστε την τρίτη λεβέ με τον $Κ (εάν σας γυρίσουν 
καρό πρέπει να πάρετε με τον Ρήγα ή τη Ντάμα στον μορ)
7. Παίζετε τώρα τον #Α, τον $Α και λιμό σπαθί για τον &Α
8. Τραβάτε όλα τα σπαθιά όπου στο τέταρτο σπαθί διώχνετε 
καρό από τον μορ 
9. Η Δύση (ή όποιος αντίπαλος κρατάει τουλάχιστον τέσ-
σερις κούπες και τουλάχιστον τέσσερα καρά) παραδίνεται!

Δίδαγμα: πρέπει πάντα να είστε προετοιμασμέ-
νοι για το χειρότερο και – εφόσον δεν διακινδυ-
νεύετε τίποτα, όπως στο παράδειγμά μας – να 
παίζετε το συμβόλαιο με τέτοιον τρόπο, ώστε να 
αυξάνετε όσο πιο πολύ γίνεται τις πιθανότητες 
επιτυχίας του. 
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Στο παραπάνω φινάλε μιας διανομής 
σε ΧΑ ο Νότος παίζει από το χέρι του 
το 5 κούπα. Η Δύση μπορεί να βάλει 
μηχανικά το $10 νομίζοντας ότι 
θα κερδίσει φθηνά τη λεβέ, στην 
πραγματικότητα όμως θα πάρει χέρι 
ο συμπαίκτης της με τον $Κ και θα 
αναγκαστεί να παίξει από τον #AQ, 
προσφέροντας μια κρίσιμη λεβέ στον 
εκτελεστή με τον Ρήγα του μορ.
Για να αποφύγει το κλείσιμο του συ-
μπαίκτη της η Δύση πρέπει να φορ-
τσάρει στο $5 με τον Άσο και να 
παίξει αυτή πίκα.    

Το “κόλπο του κροκόδειλου” 
(crocodile coup) ονομάζεται έτσι 
γιατί ο αμυνόμενος τρώει, ή «κατα-
πίνει», το φύλλο που θα κέρδιζε τη 
λεβέ ο συμπαίκτης του, σαν ένας πει-
νασμένος κροκόδειλος!

# Κ5
$ 4
^ -
& -

# 8
$ A10
^ -
& -

Δ 
Β

  
Ν

 Α
# AQ
$ K
^ -
& -

# 9
$ Q5
^ -
& -

Το «κόλπο του κροκόδειλου»
Η τεχνική με την …επίκαιρη ονομασία «κόλπο του κρο-
κόδειλου» δεν είναι τόσο γνωστή και δεν παρουσιάζεται 
τόσο συχνά ακόμα και στην απλή μορφή της. Όταν όμως 
έρθει θα κάνει τη μεγάλη διαφορά στο αποτέλεσμα της 
διανομής

Ομάδες, μοίρασε ο Βορράς

   *Michaels διχρωμία, τα μαζέρ
**Φόρσινγκ μανς με χρώμα καρά

Αντάμ: $10

Υπάρχουν μόνο 11 λεβέ και η μονα-
δική ελπίδα του εκτελεστή για 12η 
είναι η εμπάς πίκα, που μοιάζει κατα-
δικασμένη μετά από την παρεμβολή 
της Ανατολής. 
Ο εκτελεστής κέρδισε την αντάμ 
κούπα με τον $Κ και έπαιξε αμέσως 
#Α και πίκα που έκοψε με μεγάλο 
ατού. Κατέβηκε με ατού στον μορ 
και έκοψε και άλλη μια μικρή πίκα με 
μεγάλο ατού στο χέρι του. Στο σημείο 
αυτό εξέλιπε και η μικρή ελπίδα του 
εκτελεστή να είχε η Δύση ξεκινήσει 
με Κχχ. Απτόητος όμως αυτός συνέ-
χισε με μικρό ατού προς τον μορ και 
έκοψε και την #Q στο χέρι του. Ακο-
λούθησε κούπα στον $Α και κούπα 

Τεχνικές άμυνας

# AQ43
$ AK7
^ 1095
& 1098

# 875
$ 1092
^ 43
& KJ765

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# KJ1092
$ QJ864
^ 2
& Q2

# 6
$ 53
^ AKQJ876
& A43

Δύση Βορράς Ανατολή Nότος

1& 2&* 2$**

πάσο 2ΧΑ πάσο 3^

πάσο 3$ πάσο 6^
όλοι πάσο

που έκοψε στο χέρι του καταλήγο-
ντας στην εξής θέση: 

  
Το συμβόλαιο ακόμα δεν έχει μπει 
μέσα. Από την αγορά και το παίξιμο 
είναι φανερό ότι η Ανατολή ξεκίνησε 
με 5-5 τα μαζέρ και ένα καρό, άρα 2 
σπαθιά. Η μεγάλη ελπίδα του εκτε-
λεστή είναι η Ανατολή να έχει &ΚQ ή 
KJ ή QJ ξερά. Ακόμα όμως και αν έχει 
&Κχ ή Qx υπάρχει η ελπίδα να κάνει 
η άμυνα λάθος. Έτσι ο Νότος έπαιξε 
τώρα &Α και μικρό σπαθί. 
Στο σημείο αυτό η Δύση πρέπει να 
σταθεί στο ύψος της περίστασης 
και να εφαρμόσει το «κόλπο του 
κροκόδειλου» βάζοντας τον Ρήγα 
σπαθί, ώστε να μαζέψει την Ντάμα 
του συμπαίκτη της και να τραβήξει 
και τον &J για το μια μέσα. Αν δεν 
το κάνει, θα πάρει αναγκαστικά χέρι 
ο συμπαίκτης της με την Ντάμα και 
θα προσφέρει στον εκτελεστή κό-
ψιμο και ξεσκαρτάρισμα και φυσικά 
το συμβόλαιο. Η Δύση έχει και αυτή 
μέτρημα των χεριών και μπορεί να 
καταλάβει ότι αν ο εκτελεστής είχε 
&ΑQχ θα είχε φροντίσει να παίξει 
τα σπαθιά από το μορ, κλείνοντάς 
την και πραγματοποιώντας 100% το 
συμβόλαιό του. 
Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η Ανα-
τολή μπορεί –και πρέπει- να βοη-
θήσει τον συμπαίκτη της να μη κάνει 
λάθος, ξοφλώντας στον Άσο σπαθί 
τη Ντάμα της!  Το ίδιο –απαραίτητα 
τώρα- θα έπρεπε να κάνει και αν είχε 
ξεκινήσει με &Κx. 

# -
$ -
^ 5
& 1098

# -
$ -
^ -
& KJ76

Δ 
Β

  
Ν

 Α
# K
$ Q
^ -
& Q2

# -
$ -
^ Q
& A43
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Πόσες κερδιζόμενες λεβέ έχετε;
Άμεσες λεβέ έχετε : στις πίκες 1,  στα καρά 2 και 
στα σπαθιά 3. Έμμεσες λεβέ έχετε στις κούπες 
4.  Άρα, συνολικά έχετε 10 λεβέ. 
Πόσες φορές πρέπει να χάσετε το χέρι 
ώστε να σιγουρέψετε τις λεβέ σας;
Μόνο μια, όταν σας πάρουν τον $Α.

Τι μπορεί να πάει στραβά;
Δεν υπάρχει πρόβλημα με τις επικοινωνίες. Ο 
Βορράς έχει παραπάνω από όσες χρειάζεται. 
Όπως και να έχει , εάν κερδίσετε με τον #Α 
και παίξετε μία κούπα υπάρχει ο κίνδυνος 
οι αμυνόμενοι να κερδίσουν τον$Α και να 
εισπράξουν τέσσερις λεβέ στην πίκα, άρα να 
μπείτε μία μέσα. 
Υπάρχει λύση σε αυτό το πρόβλημα;
Εάν οι πίκες των αμυνόμενων είναι μοιρασμέ-
νες 4 – 4 δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πάντα 
θα κερδίσουν τον $Α και τις 3 πίκες. Ωστόσο, 
εάν ένας αμυντικός έχει 5 πίκες, τότε υπάρχει 
πρόβλημα. Μπορείτε ακόμη να πραγματοποι-
ήσετε το συμβόλαιο σας, υπό την προϋπόθεση 
ότι, αυτός που έχει τις 5 πίκες δεν έχει τον $Α. 
Πρέπει να κάνετε “duck” τον #Κ, δηλαδή να 
μην κερδίσετε με τον #Α στην λεβέ αυτή. 
Εάν κερδίσετε την πίκα στον τρίτο γύρο τότε 
θα πραγματοποιήσετε το συμβόλαιό σας  αν ο 
αντίπαλος που έχει τον $Α δεν έχει άλλη πίκα 
να παίξει.

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ:
Λεβέ 1η – 2η  : Παίξτε μικρό πίκα και από τα δύο 
χέρια
Λεβέ 3η  : Κερδίστε τον#Α στο μορ.
Λεβέ 4η : Παίξτε τον $Κ. Η Ανατολή πιθανόν 
να κερδίσει με τον $Α, ώστε να παίξει σπαθί, 
ελπίζοντας να έχει ένα ονέρ ο συμπαίκτης και να 
εισπράξει τις καλές πίκες.
Λεβέ 5η –13η : Κερδίστε το σπαθί με τον &K 
του μορ, εισπράττετε τις καλές τέσσερις κούπες, 
στη συνέχεια την &Q, τον &Α, τον ^Α, τον ^Κ. 
Τελικά  παίξτε το &5. Εάν τα  σπαθιά είναι στους 
αμυντικούς μοιρασμένα 3 - 3 ή αν κάποιος έκανε 
το λάθος και πέταξε το καλό του σπαθί στις κού-
πες θα πραγματοποιήσετε 11 λεβέ. Άλλα πάντοτε 
έχετε πάρει στην αρχή τις σίγουρες 10 λεβέ .

Όταν έχετε μόνο τον Άσο, σε ένα χρώ-
μα που έχουν κάνει αντάμ οι αντί-
παλοι, είναι συνήθως σωστό να μην 
κερδίζετε την λεβέ αμέσως.

# Α53
$ KQJ103
^ A6
& KQ2

# KQJ107
$ 52
^ Q4
& J1076

Δ 
Β

  
Ν

 Α
# 942
$ A764
^ J1095
& 98

# 86
$ 98
^ K8732
& A543

Για νέους παίκτες

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1ο (**)
Ομάδες, όλοι στην 1η /Μοίρασε ο Νότος

# Q854 
$ KQJ
^ 64
& AKJ10

# K103
$ A872
^ 853
& 964

Δ 
Β

  
Ν

 Α
# ΑJ72
$ 654
^ 2
& 87532

# 96
$ 1093
^ AKQJ1097
& Q

Δύση Βοράς Ανατολή Νότος
3ΧΑ*

όλοι πάσο
* Gambling

Αντάμ: $Α
Από την αγορά είναι φανερό ότι ο Νότος έχει 
7φυλλο άκοπο καρό και ο συμπαίκτης έχει 
τον #Α. Χρειάζεστε λοιπόν να κερδίσετε 
άμεσα τέσσερις λεβέ στις πίκες. Συνήθως, 
από τρίφυλλο ονέρ παίζετε το χαμηλότερο 
φύλλο. Εδώ, όμως, πρέπει να δείτε τον 
κίνδυνο ότι μπορεί να μπλοκαριστεί 
το χρώμα, οπότε παίζετε το #10. Αν 

ο εκτελεστής παίξει μικρό από το μορ 
συνεχίζετε με τον #Κ και μετά με το #3. 
Ας υποθέσουμε όμως ότι ο εκτελεστής βάζει 
την #Q πάνω στο #10. Η Ανατολή κερδίζει 
με τον#Α και ξέροντας από τις αγορές ότι 
έχετε τον #Κ, γυρίζει το #2 προς τον Ρήγα 
σας. Τώρα, γυρίζετε το #3 προς το #85 του 
μορ, στη φουρκέτα του #J7  της Ανατολής. 
Σημειώστε ότι αν είχατε παίξει στη δεύτερη 
λεβέ είτε το #3 είτε τον #Κ, ο εκτελεστής 
θα πραγματοποιούσε το συμβόλαιο του, 
καθώς δεν θα μπορέσετε πλέον να κάνετε 
και τις 4 λεβέ στις πίκες. 
Φυσικά αν ο εκτελεστής έχει στο χέρι του 
τον Βαλέ πίκα ή τρίφυλλο στο χρώμα, το 
συμβόλαιο δεν μπαίνει μέσα. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2ο (***)
Ζεύγη, όλοι στη 2η/Μοίρασε  ο Νότος

# KQJ7 
$ 85
^ 9875
& AJ10

# A10852
$ 73
^ J4
& 9873

Δ 
Β

  
Ν

 Α
# 954
$ 642
^ KQ103
& KQ2

# 3
$ AKQJ109
^ A62
& 564

Δύση Βοράς Ανατολή Νότος
1$

πάσο 1# πάσο 3$
πάσο 4$ όλοι πάσο

Όταν, στη θέση της Ανατολής, κερδίστε το 
&10 με την &Q πρέπει να προσέξτε να μην 
κάνετε το γύρισμα ρουτίνας του ^Κ, γιατί 
τότε ο εκτελεστής θα πραγματοποιήσει το 
συμβόλαιό του και η εμπνευσμένη αντάμ 
του συμπαίκτη σας θα πάει χαμένη! Πράγ-
ματι, αν γυρίσετε τον ^Κ, ο Νότος θα αφή-
σει την πρώτη φορά να κερδίσετε και θα 
πάρει τη δεύτερη με τον Άσο του. Μετά θα 
μαζέψει τα ατού και θα παίξει το σόλο πίκα. 
Είτε η Δύση πάρει αμέσως τον άσο της είτε 
όχι δεν έχει διαφορά. Ο εκτελεστής θα συ-
νεχίσει παίζοντας μεγάλες πίκες διώχνοντας 
καρά από το χέρι του και θα κάνει τελικά 2 
λεβέ από πίκα, 6 από ατού και 2 Άσους στα 
μικρά χρώματα, σύνολο 10 λεβέ. 
Το συμβόλαιο μπαίνει μέσα αν η Ανατολή 
στη δεύτερη λεβέ γυρίσει μικρό καρό αντί 
του ^Κ. Αν ο εκτελεστής αφήσει έξω θα 
κερδίσει η Δύση με τον ^J  και θα γυρίσει 
σπαθί, γκρεμίζοντας το κατέβασμα στον 
μορ πριν παιχθούν οι πίκες. Να σημειωθεί 
ότι με αντάμ σε οποιοδήποτε άλλο χρώμα το 
συμβόλαιο βγαίνει. 
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Προβλήματα άμυνας
Λύσεις προβλημάτων από τη σελίδα  13

Λύσεις προβλήματος από τη σελίδα  16
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Διαγωνιστείτε 

 με τους πρωταθλητές
Λουκάς Ζώτος

Πρόβλημα 1

# 9
$ A10832
^ 7
& AJ9742

Δ 
Β

  
Ν

 Α

Ζεύγη – όλοι στην πρώτη
Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

;

Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
1$ 10 8 42%

πάσο 8 4 33%
1& 8 1 17%
3& 5 8%

Να ανοίξουμε ή όχι; Και αν ναι, 
σε ποιο από τα χρώματά μας;  
Παραδέχομαι ότι αν δεν ανοίξουμε 
ίσως θα είναι πιο εύκολο μετά 
να δείξουμε το χέρι μας, μπορεί 
όμως αυτό να πρέπει να το 
κάνουμε σε πολύ ψηλό επίπεδο, 
οπότε θα τζογάρουμε στα τυφλά. 
Από την άλλη το χέρι έχει την 
κατάλληλη δύναμη και έτσι είμαι 
με εκείνους που ανοίγουν σε 
κάθε περίπτωση, θα μειοψηφήσω 
όμως στο χρώμα. Προσωπικά 
προτιμώ το άνοιγμα στο 
μακρύτερο χρώμα, εκτός αν η 
διαφορά ποιότητας είναι μεγάλη.
 
Καραμανλής Μ.: 1$. Το πάσο με 
αυτό το χέρι απλά δεν υπάρχει, 

ενώ με δύο άσους το να κάνουμε 
μια αγορά φραγμού είναι 
τουλάχιστον παραπλανητικό.
Διονυσόπουλος Δ.: 1$. Το χέρι 
είναι πολύ ισχυρό παικτικά για 
να μην ανοίξει. Το άνοιγμα στο 
μακρύτερο μας χρώμα όμως, θα 
δημιουργήσει άλυτα προβλήματα 
στη συνέχεια της αγοράς (π.χ. 
στην πιθανότατη απάντηση 1# 
του συμπαίκτη). Ανοίγω 1$ 
λοιπόν, χειριζόμενος το σαν 5-5.
Καραμανλής Φ.: 1$. Λίγοι πόντοι 
για 1& άνοιγμα. Το πάσο έχει 
κάποια λογική, η οποία όμως δε 
με πείθει..
Κανναβός Τ.: 1$. Το χέρι είναι 
πολύ ισχυρό. Δε συζητώ αν 
ανοίξω αλλά τι. Για μένα, λόγω 
οικονομίας στην αγορά, πρέπει 
να ανοιχθεί 1$.
Σαπουνάκης Α.: 1$. Με δυο 
αμυντικές και καλή κατανομή 
ανοίγω.
Αγγελόπουλος Π.: 1$. Με 
6-5 και δυο άσους το χέρι 
αξίζει να το ανοίξεις. Αν ο 
σύντροφος αγοράσει 3ΧΑ χωρίς 
συναγωνισμό, θα κάτσω...
Οικονομόπουλος Ι.: 1$

Δύσκολη απόφαση, όπως 
όλα τα χέρια που είναι 
στο όριο του ανοίγμα-

τος...Το  σίγουρο είναι πως επει-
δή δεν είναι οι πίκες το ένα από 
τα χρώματα δεν είμαι σε πλε-
ονεκτική θέση, και δε θα είναι 
εύκολο να δηλώσω τις κούπες 
αν πασάρω καθώς η επόμενη 
φορά που θα είναι η σειρά μου 
να αγοράσω θα είναι στο επίπε-
δο 5...Επίσης αν πασάρω ο συ-
μπαίκτης δεν θα με υπολογίσει 
ποτέ για δυο άσους στο χέρι.
Δοξιάδης Κ.: 1$. Θέμα στυλ. Το 
πάσο είναι σαφής εναλλακτική.
Βρούστης Β.: Πάσο. Τί άλλο;
Δελημπαλταδάκης Ν.: Πάσο. 
Έχουμε μιά πολύ καλή κατανομή 
μέ λίγους πόντους για να την 
περιγράψουμε. Συχνά τα χέρια 
αυτά είναι ευκολότερο να 
δειχτούν στην συνέχεια υπό 
την μορφή κάποιας διχρωμίας 
ή παρεμβολής. Επιπλέον οι 
δύο άσοι είναι ένδειξη ότι δεν 
χρειάζεται να μπαραζώσουμε 
τους αντιπάλους. Δύσκολη 
απόφαση πάντως, Το άνοιγμα 1$ 
βέβαια θα οδηγούσε σε καλύτερο 
αποτέλεσμα, σε ένα μεγάλο 
ποσοστό περιπτώσεων.
Μηλιτσόπουλος Γ.: Πάσο. Αν 
ανοίξω 1& ή 1$ θα μπλέξω στην 
επαναγορά. Αν όμως πάω πάσο 
και ανοίξουν οι αντίπαλοι, θα 
κάνω μια πολύ ωραία διχρωμία. 

Συμμετέχοντας, ενεργά ή όχι, στον διαγωνισμό 
αυτό του περιοδικού μπορείτε να μετρήσετε 
τις δυνάμεις σας στην αγορά και στην αντάμ, 

βλέποντας πώς θα αγόραζαν συγκεκριμένα, επι-
λεγμένα χέρια, πρωταθλητές μας του αγωνιστικού 
Μπριτζ. Ενδιαφέρουσες διανομές, που παίξατε ή 
υποπέσανε στην αντίληψή σας και που αφορούν 
πρόβλημα στην αγορά ή στην αντάμ, είναι ευχα-
ρίστως ευπρόσδεκτες. Αυτές μπορείτε να τις στεί-
λετε, είτε ταχυδρομικά, είτε με φαξ στην ΕΟΜ (210 
7480403), είτε στα email: manager@hellasbridge.
org και magazine@hellasbridge.org, είτε με οποιον-
δήποτε άλλο τρόπο. Οι απαντήσεις σας στον διαγω-
νισμό μπορούν να στέλνονται με τον ίδιο τρόπο ή 

μέσω της ιστοσελίδας της EOM (www.hellasbridge.
org), όπου μπορείτε να γράφετε απευθείας και τα 
σχόλιά σας. Το αγοραστικό σύστημα του διαγωνι-
σμού δημοσιεύεται κάθε 2-3 τεύχη. Προφανώς, όπου 
το σύστημα αυτό δεν ακολουθείται, θα υπάρχει ση-
μείωση και επεξήγηση των αγορών. Στο πάνελ του 
τεύχους αυτού συμμετέχει, όπως κάθε φορά, ο πρώ-
τος μεταξύ των αναγνωστών του προηγούμενου 
διαγωνισμού, που ήταν ο Γιάννης Οικονομόπουλος. 

Από τον διαγωνισμό 69 (δημοσιεύεται 
στη σελίδα 29) έως και τον διαγωνισμό 
71, ο αναγνώστης που θα έχει τη μεγα-

λύτερη βαθμολογία αθροιστικά για τρία τεύ-
χη, θα έχει δωρεάν το αγωνιστικό του δελτίο.
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Ρούσσος Γ.: Πάσο. Στην 3η θέση 
να το συζητήσουμε, αλλά στην 
1η ακόμα και ότι τίθεται σαν 
πρόβλημα το βρίσκω εξωφρενικό.
Αθανασιάδης Α.: 1&. Δύο είναι 
τα ερωτήματα που πρέπει να 
απαντηθούν. Ανοίγει το χέρι, 
ναι ή όχι; Κι αν ναι, σε ποιο 
χρώμα; Τον τελευταίο καιρό οι 
κορυφαίοι σχολιαστές στο ΒΒΟ, 
όταν πρόκειται να αξιολογήσουν 
κάποιο χέρι,  παραπέμπουν 
συχνά στην εκτίμησή του με 
βάση μια καινούρια μέθοδο που 
ονομάζεται “Kaplan and Rubens 
hand evaluator”. Είναι ένας 
διαφορετικός τρόπος εκτίμησης 
χεριών, που λαμβάνει υπόψη του 
και την κατανομή καθώς και άλλα 
στοιχεία, με τη βοήθεια φυσικά 
της απεριόριστης δυνατότητας 
των ηλεκτρονικών υπολογιστών. 
Με βάση το σύστημα KandR το 
χέρι αξίζει 14,80 πόντους και θα 
πρέπει να το ανοίξουμε.
Σε ποιο χρώμα; Προσωπικά θα 
άνοιγα 1&, το μακρύτερο χρώμα 
μου, αν και είμαι σίγουρος ότι 
πολλοί, αν όχι οι περισσότεροι, 
θα προτιμήσουν να ανοίξουν 1$, 
στο 5φυλλο μαζέρ.
Αναγνώστες:
Τσαπίνος Γ.: Πάσο. Με τρώει για 
1$ αλλά φοβάμαι την κατσάδα.
Βασιλακόπουλος Δ.: Πάσο. 
Καλύτερα να μην ανοιχτεί το χέρι 
αυτό. Δεν έχει 2,5 αμυντικές λεβέ. 
Το πάσο είναι αγορά αναμονής 
και σε επόμενη φάση μπορεί να 
μπει δυναμικά στην αγορά, μια 
και σίγουρα θα υπάρξει άνοιγμα 
λόγω κατανομής.
Νικολάου Α.: 1$. Προτιμώ τη 
1$ εδώ και μετά τα σπαθιά. Χέρι 
που θέλει να παίξει γι’ αυτό και 
ανοίγει.

Πρόβλημα 2

# Κ72
$ AΚ532
^ ΑΚQ64
& –

Δ 
Β

  
Ν

 Α

Ομάδες – ΑΔ στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1$ 2& πάσο πάσο

κοντρ πάσο 2# 3&
;

Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
3^ 10 8 33%

κοντρ 8 2 8%

4^ 7 1 0%

4& 7 1 17%

4# 7 1 25%
πάσο 6 17%

Ξαναγοράζοντας τώρα θα 
δείξουμε ότι έχουμε ισχυρό χέρι. 
Όμως πόσο ισχυρό; Με φιτ καρό 
στον συμπαίκτη πιθανότατα 
βγάζουμε 5, ίσως ακόμα και 6 
καρά. 3^ θα λέγαμε και με ένα 
λιμό καρό αντί τη Ντάμα. Από 
την άλλη οι πίκες δεν παίζουν 
καλά, με αντάμ σπαθί που θα 
γίνει. Δεδομένου ότι το χέρι, 
σε τελευταία ανάλυση, μπορεί 
να είναι μισφίτ, προτιμώ να 
ξαναπώ κοντρ, αφήνοντας 
όλες τις πόρτες ανοικτές. 

Βρούστης Β.: 3^. Πρέπει να τα 
δείξω κάποια στιγμή.
Δοξιάδης Κ.: 3^. Underbid αλλά 
δε μπορώ να βρω πιο περιγραφική 
αγορά. Ο συμπαίκτης ξέρει ότι με 
ισχυρό 3-5-4-1 θα έλεγα κοντρ. 
Οι πιθανές κατανομές μου είναι 
2-5-5-1 και 3-5-5-0 με ισχυρό 
χέρι. Ελπίζω πως ο συμπαίκτης 
έχει επαρκή στοιχεία για να πάρει 
σωστή απόφαση.
Αθανασιάδης Α.: 3^.  Η Ανατολή 
έδειξε ότι δεν έχει φιτ στις 
κούπες και έχει κάποιες πίκες, 
όχι απαραίτητα πέντε. Μπορεί  
να μην έχει ούτε έναν πόντο, 
αλλά μπορεί να έχει αυτά που 
χρειαζόμαστε για να βγάλουμε τη 
μανς ή, με τα κατάλληλα φύλλα,  
ακόμη και σλεμ. Δείχνω ένα πολύ 
δυνατό επιθετικό χέρι με κούπες 
και καρά, χωρίς 4φυλλη πίκα.
Αγγελόπουλος Π.: 3^. Αν δεν 
αγοράσω εγώ το 5φυλλο χρώμα 
μου θα είναι δύσκολο να το 
βρούμε (αν έχουμε φιτ)...
Διονυσόπουλος Δ.: 3^. Δεν 
πολυσυμφωνώ με το πρώτο 
κοντρ. (Θα προτιμούσα 3^ 
λόγω του σικάν σπαθί). Πιστεύω 
(ελπίζω) ότι με το 3^ τώρα ο 
συμπαίκτης θα καταλάβει τα 
εξής: 1) Το 2ο χρώμα μου είναι 
πιθανότατα 5φ (αλλιώς θα έλεγα 
πάλι κοντρ). 2) Έχω ανοχή στις 

πίκες (2φ ή 3φ) και ίσως σικάν 
σπαθί (πάλι λόγω του μη κοντρ). 
3) Έχω ισχυρό χέρι μια και μιλάω 
για τρίτη φορά μόνος μου, 
χωρίς ο σύντροφος να μου έχει 
υποσχεθεί ούτε έναν πόντο.
Ρούσσος Γ.: 3^. Καταρχήν δε 
συμφωνώ με το κοντρ. Τη στιγμή 
που διαθέτω το Jump Shift 3^ 
και ο σύντροφος με κάτι σαν Qx 
- xx - Jxxx - J10xxx θα μείνει στο 
κοντρ, ενώ έχουμε μέχρι και 6^. 
Εξάλλου με το κοντρ δε μαθαίνω 
αν ο σύντροφος έχει 4 ή 5 πίκες.
Κανναβός Τ.: Κοντρ. Δεν είναι 
τιμωρίας, δείχνει πολύ ισχυρό 
χέρι. Αν πει 3#, θα πάμε 4#. 
Αν πει πάσο θα είμαστε πολύ 
ευχαριστημένοι. Με το πολύ 
2φυλλο κούπα έχουμε πολύ 
καλή άμυνα. Εξ άλλου οι 
αντίπαλοι δεν έδειξαν και τίποτα 
ιδιαίτερες κατανομές, μάλλον θα 
εισπράξουμε αρκετά.
Οικονομόπουλος Ι.: 3^.Το 2# του 
συμπαίκτη θα μας αρέσει πολύ αν 
είναι 5φυλλο και μάλλον αυτός 
είναι ο λόγος που αγοράσαμε 
κοντρ στην αρχή και όχι 3^. 
Αρκετά δυνατό χέρι για να πούμε 
πάσο και να χάνουμε κάποιο φιτ.
Σαπουνάκης Α.: Κοντρ. Πιο 
ευέλικτη αγορά από τα 3^.
Μηλιτσόπουλος Γ.: 4^. Με τόσο 
πολύ φύλλο έπρεπε να ανοίξω 
2&. Τώρα, λαμβάνοντας υπόψη 
ότι ο συμπαίκτης ενώ έχει πίκες εν 
τούτοις δεν τις αγόρασε αρχικά 
ούτε με ένα κοντρ νέγκατιβ, 
αυτό σημαίνει ότι δεν έχει τίποτα 
σπουδαίο για σλεμ. Έτσι, με το 
4^ τον αφήνω να διαλέξει ένα 
από τα 3 χρώματά μου.
Καραμανλής Μ.: 4&. Η 
πιθανότητα να υπάρχει σλεμ 
αν και είναι υπαρκτή είναι και 
λίγο παραπλανητική, διότι με 
την πρώτη τσάκα που θα φάμε 
θα έχουμε πρόβλημα στα ατού, 
καθώς μετά από δύο γύρους θα 
ελευθερώσουμε χανόμενες στα 
σπαθιά. Παρόλα αυτά πρέπει 
να δείξουμε το ενδιαφέρον μας 
και να ελπίζουμε ο συμπαίκτης 
να εκτιμήσει σωστά το χέρι του, 
σύμφωνα με το αρχικό του πάσο.
Δελημπαλταδάκης Ν.: 4#. Μια 
μάνς που υπολογίζω να μπαίνει 
μέσα στο 30% περίπου των 
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βέβαιη.
Ρούσσος Γ.: Πάσο. Αν ο 
σύντροφος είναι πολύ αδύνατος 
θα εισπράξουμε μία μέσα, αντί 
για αμφίβολο 120. Με ενδιάμεσο 
ή ισχυρό άνοιγμα, ελπίζω σε 500 
ή 800 αντί για 600. Όλα αυτά με 
τη προϋπόθεση ότι δεν έχουμε 
6&.
Αγγελόπουλος Π.: Πάσο. 
Σκοπός είναι να κάτσω στο 
κοντρ του συντρόφου και να 
ελπίζω ότι με αντάμ κούπα, θα 
κάνω δυο τσάκες με τα μικρά μου 
ατού, ελπίζοντας ο σύντροφος 
να έχει δυο άσους. Οποιαδήποτε 
άλλη αγορά μπορεί να έχει 
αποτέλεσμα πιθανό μείον (αλλά 
και πιθανό σλεμ, εφόσον ο 
σύντροφος έχει κάτι σαν: ΑΚ x x 
x.. στα σπαθιά και Α(Q/J) x στα 
καρά...). Δυστυχώς, συνήθως ο 
σύντροφος δεν έχει αυτό που 
επιθυμείς...
Δελημπαλταδάκης Ν.: Πάσο. 
Θα παίξω άμυνα πασάροντας 
το επερχόμενο κόντρ του 
συμπαίκτη. Ο εκτελεστής για να 
μπει μόνο μία μέσα θα πρέπει να 
κάνει τέσσερις μπάζες στα ατού 
και τρεις στα πλαϊνά χρώματα. 
Η έξοδος κούπα και ο διπλός 
έλεγχος των ατού, μας δίνουν 
μεγάλη πρωτοβουλία και κάνουν 
το πλάνο αυτό δύσκολο. Ακόμα 
και να συμβεί αυτό μπορεί να μην 
είχαμε μανς. Τέσσερις μπάζες στα 
ατού έχει σίγουρα στο χέρι του 
αλλά πιθανόν να έχει και πέντε 
(δηλ. 7φυλλο χρώμα) δεδομένου 
ότι είναι στη δεύτερη και του 
λείπει ΑΚ. 
Οικονομόπουλος Ι.: Πάσο. Η 
αγορά κατά πάσα πιθανότητα 
θα συνεχιστεί με κοντρ από 
τον συμπαίκτη (λόγω  του ότι 
έχουμε σόλο κούπα). Δύσκολη 
απόφαση: τα 3ΧΑ δε φαίνεται να 
είναι και το καλύτερο συμβόλαιο 
με απασάριστο τον αριστερά 
αντίπαλο, το 2# φαίνεται να 
είναι 2-3 μέσα, ο κίνδυνος όμως 
είναι αν χάσουμε κάποιο σλεμ 
στα σπαθιά, που είναι πάρα 
πολύ πιθανόν. Όμως δεν έχουμε 
την τεχνική στο φυσικό μπριτζ 
να δείξουμε και φιτ σπαθί και 
κράτημα πίκα για 3ΧΑ, ώστε να 
μπορεί να διαλέξει ο συμπαίκτης.

Οι άλλες προτάσεις:

Κανναβός Τ.: 2ΧΑ. Περίεργο 
χέρι, με αρκετές εναλλακτικές 
απαντήσεις (πάσο, 2,3 ΧΑ, 
3#,3& ίσως). Προτιμώ το 2ΧΑ. 
Τουλάχιστον είναι εντάξει 
ως προς τους πόντους και το 
κράτημα.
Δοξιάδης Κ.: 2ΧΑ. Καμία αγορά 
δεν είναι καλή. Το 2ΧΑ είναι το 
πιο περιγραφικό.
Αθανασιάδης Α.: 3&. Δε 
βρίσκω άλλη αγορά που να 
καλύπτει καλύτερα το χέρι μου. 
Ο σύντροφος, που είναι κοντός 
στις πίκες, έχει σίγουρα 4φυλλο 
σπαθί και, αν έχει μεγαλύτερη 
δύναμη, μπορεί να συνεχίσει.
Καραμανλής Μ.: 3&. Αν και 
ελαφρώς underbid η αγορά 
3& αφήνει την επιλογή στον 
συμπαίκτη να ψάξει για μανς, 
αν έχει κάποια εξτρά, καθώς 
θα πρέπει να λάβει υπόψη την 
δυσκολία της θέσης στην οποία 
αγοράσαμε. Η αγορά 2ΧΑ βάζει 
όλα τα αβγά σε ένα καλάθι, με τις 
κούπες να αποτελούν μία πολύ 
πιθανή απειλή.
Σαπουνάκης Α.: 3#. Δύσκολο 
χέρι. Καμία αγορά δεν είναι 
ικανοποιητική.
Μηλιτσόπουλος Γ.: 3#. Δείχνει 
ένα χέρι χωρίς κούπες και με 
αξίες τουλάχιστον προτάσεως 
για μανς. Παρεμπιπτόντως, το 
χέρι είναι ακατάλληλο για πάσο-
παγίδα.
Βρούστης Β. Κοντρ.  Πολύ 
δύσκολο χέρι.
Καραμανλής Φ.: Κοντρ. 
Ενδιαφέρον πρόβλημα. Οι 
άλλες τρεις εναλλακτικές 
(2ΧΑ,3ΧΑ και 3#) είναι πολύ 
μονόπλευρες και μπάζουμε 
στην κούπα. Το σόλο κούπα δεν 
είναι τόσο πρόβλημα στο κοντρ, 
γιατί έχουμε εναλλακτική τη 
διόρθωση σε σπαθιά αν πάει 4$ 
ο δικός μας (στις 3$ λέμε 3ΧΑ).

Αναγνώστες:
Τσαπίνος Γ.: 3&. Αν κρατάει 
κούπες και θέλει ΧΑ θα με 
ρωτήσει για κράτημα στις πίκες.
Βασιλακόπουλος Δ.: Πάσο. 
Με σκοπό να κοντράρει ο 

περιπτώσεων, παρ’ όλα αυτά 
στη δεύτερη αξίζει να την παίξει 
κάποιος. Ναι, κάποιες φορές 
θα παίζουμε στο 4-3 φιτ, λίγες 
νομίζω, καθώς ο συμπαίκτης 
πέρασε τα 2^ και την προτίμηση 
στις 2$, όταν απάντησε στο 
κοντρ ομιλίας μας.

Αναγνώστες:
Τσαπίνος Γ.: 4&. Και ας παίξουμε 
πίκες στο 4/3. Είμαστε 2η 
εναντίον 1ης.
Νικολάου Α.: 4#. Έστω και στο 
4-3 παίζεται η μανς. Με εφτά 
μάλλον φύλλα στα μυτερά ο 
σύντροφος προτίμησε πίκες. 
Εναλλακτική τα 3^; Δε νομίζω 
να είναι forcing. Το κοντρ μπορεί 
να το πάρει για τιμωρίας, κάτι 
που δε θέλουμε
Πλακίδα Η.: 4#. Λόγω μανς

Πρόβλημα 3

# ΑΚ54
$ 5
^ Κ862
& J854

Δ 
Β

  
Ν

 Α

Ομάδες – όλοι στη δεύτερη
Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1& 2#
;

Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
πάσο 10 5 67%
3& 8 2 8%

3# 8 2 0%
2ΧΑ 8 2 17%

κοντρ 8 2 8%

Το πάσο, με σκοπό να 
μετατρέψουμε το κοντρ reopen-
ing του συμπαίκτη σε τιμωρία, 
κέρδισε την απόλυτη πλειοψηφία 
στους αναγνώστες  (μάλλον 
αναμενόμενο) και τη σχετική 
πλειοψηφία στο πάνελ (μάλλον 
απροσδόκητο). Βασιζόμενοι 
στο σόλο κούπα πιθανότατα θα 
βάλουμε τις 2$ μέσα, όμως ακόμα 
πιο πιθανό είναι να έχουμε μανς και 
να μη πάρουμε τα αναλογούντα 
ή σλεμ και να χάσουμε 13 imp’s. 

Διονυσόπουλος Δ.: Πάσο. 
Περιμένοντας να μετατρέψω 
σε τιμωρία το (σχεδόν βέβαιο) 
reopening του συμπαίκτη. Δεν 
πιστεύω ότι μου τα βγάζουν και η 
μανς για τον άξονα μας δεν είναι 
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συμπαίκτης και να το αφήσουμε 
για τιμωρία.
Νικολάου Α.: Πάσο. Για να 
παίξουμε 2# κοντρέ στο πιθανό 
κοντρ reopening.
Στραβοπόδης Δ.: Πάσο. Παγίδα. 
Για να κοντράρει ο συμπαίκτης.
Πλακίδα Η.: Πάσο. Ελπίζοντας 
να ακούσω κοντρ..

Πρόβλημα 4

# ΑΚ
$ Κ5432
^ Α
& ΚQJ102

Δ 
Β

  
Ν

 Α

Ομάδες – BN στη δεύτερη
Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1& 3^ πάσο
;

Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
πάσο 10 5 8%

3$ 8 6 17%

5^ 7 2 42%

4& 6 17%
3ΧΑ 6 8%
4ΧΑ 5 8%

Νομίζω το κλειδί αυτής της 
διανομής είναι ότι είμαστε στην 
πρώτη (και ακόμα χειρότερα 
οι αντίπαλοι στη δεύτερη) 
συνεπώς η αγορά φραγμού του 
συμπαίκτη δεν πρέπει να εμπνέει 
και πολύ εμπιστοσύνη, χώρια που 
η χασούρα, αν τελικά βγαίνει 
μανς, δεν θα είναι πολύ μεγάλη. 
Παρ’ όλα αυτά, πολλοί ήταν 
αυτοί που συνέχισαν την αγορά. 

Σαπουνάκης Α.: Πάσο. Δεν 
πειράζει, ας χάσουμε και μια 
μανς. Στην πρώτη είναι.
Δελημπαλταδάκης Ν.: Πάσο. 
Κάποιοι λένε “Πρέπει να 
εμπιστεύεσαι τον συμπαίκτη 
σου”. Εγώ προτιμώ το “πρέπει να 
εμπιστεύεσαι αυτόν που είναι στη 
δεύτερη”. Μπορεί να χάσουμε 
κάποια απίθανη μανς και να 
δώσουμε 7 IMPS αν οι αντίπαλοι 
την πάνε και την βγάλουν. Έχουν 
συμβεί και χειρότερα.
Καραμανλής Μ.: Πάσο. Το ότι η 
αγορά του συμπαίκτη έγινε στην 
πρώτη εναντίον δεύτερης πρέπει 
να μας θέσει σε επιφυλακή. Τα 
5^ είναι “χλωμά”, αφού ακόμα 
και με ^KQJ επτάφυλλο στον 
συμπαίκτη ελλοχεύει ο κίνδυνος 

της τσάκας σπαθί ή της αντάμ 
κούπα. Η αγορά 3$ αν και μπορεί 
να μας οδηγήσει στην μανς, που 
είναι πιθανότερο να βγάζουμε, 
το πιο πιθανό είναι να δώσει 
την ευκαιρία στον αντίπαλο να 
υποδείξει αντάμ. Πιστεύω ότι 
στην πρώτη μάνς δεν είναι κακό 
πού και πού να πάμε με τα κάτω.
Δοξιάδης Κ.: Πάσο. Με ^ΚQ 7φ 
καρό τα 5^ θα είναι καλούτσικο 
συμβόλαιο, αλλά σε αυτές τις 
μανς δεν είναι καθόλου βέβαιο 
ότι θα βρω αυτά απέναντι. Το 
πρόβλημα με τα πολύ επιθετικά 
μπαράζ είναι ότι μπορεί να 
χάνουμε καμιά μανς πού και πού, 
αλλά έχω συμβιβαστεί με αυτό...
Κανναβός Τ.: 3$. Μας 
μπαράζωσε κανονικά ο 
συμπαίκτης. Ελπίζουμε σε  
κάποιο 3φυλλο κούπα, αλλιώς 
θα παίξουμε μάλλον 4^.
Μηλιτσόπουλος Γ.: 3$. 
Φόρσινγκ για ένα γύρο. Αν δεν 
πάρω φιτ στις 3$ θα αγοράσω 
5^.
Βρούστης Β.: 3$. Το πρόβλημα 
του χεριού είναι πόσες χανόμενες 
κούπες έχουμε, οπότε λέω 3$ 
ώστε να καταλάβω αν έχει δυο ή 
τρεις καταρχάς. Αν δε δώσει φιτ 
ρωτάω άσους και αν έχει 2 λέω 7. 
Αν δώσει φιτ μαθαίνω την $Q.
Οικονομόπουλος Ι.: 3$. Θα παίξω 
5^!!! απλά θα προσπαθήσω να 
μην γίνει αντάμ κούπα με την 
οποία λογικά τα 5^ θα πέφτουν 
μέσα.
Διονυσόπουλος Δ.: 5^. Τα 
3ΧΑ δεν έχουν τύχη, μια και οι 
πιθανότητες επικοινωνίας με 
τον μορ είναι μηδαμινές. Αν μας 
βγουν σπαθί έχουμε πιθανότητες 
να τα  βγάλουμε, αλλά σίγουρα, 
παρά το πανίσχυρο χέρι μας, 
η μανς δεν είναι και καμιά 
ευκαιρία... Ακόμα και σπαθί 
να μας βγουν, στο τρίτο σπαθί 
μπορεί να προάγεται μπάζα ατού 
για το Νότο (ή μπορεί η άμυνα να 
έχει και φυσική μπάζα από ατού). 
Στα ζεύγη θα σκεφτόμουν και το 
πάσο. Η αγορά 4^ στη λογική 
μου δεν είναι πρόταση, ενώ αν πω 
4&, αφενός δε μπορώ να σκεφτώ 
τι θα δει ο συμπαίκτης στα 
χαρτιά του για να το εκτιμήσει, 
αφετέρου θα δώσει την ευκαιρία 

στην άμυνα να κάνει καλύτερη 
αντάμ (με κοντρ ή πάσο από το 
Βορρά).
Ρούσσος Γ.: 5^. Είναι οι 3$ 
φόρσινγκ; Εξάλλου με τόσες 
πολλές πίκες να λείπουν, η 
πιθανότητα να βρω το σύντροφο 
με 3φυλλη κούπα είναι μικρή.

Αναγνώστες:
Βασιλακόπουλος Δ.: 3$. Είναι 
αγορά φόρσινγκ για έναν γύρο, 
με στόχο να βρεθεί ένα τρίφυλλο 
φιτ κούπα, οπότε οι 4$ θα είναι 
πολύ κοντά.
Τσαπίνος Γ.: 4&. Ίσως το 
δυσκολότερο πρόβλημα. Κάτι 
πρέπει να πούμε όμως.
Νικολάου Α.: 3ΧΑ. Με όλα τα 
ονέρ που λείπουν στο χέρι του Β 
τα 3ΧΑ έχουν καλές πιθανότητες, 
έστω και με μπλοκαρισμένα 
καρά.

Πρόβλημα 5

# K6
$ AKQ83
^ KQ85
& 109

Δ 
Β

  
Ν

 Α

Ομάδες – όλοι στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
3^ πάσο

;

Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
3$ 10 9 50%
3ΧΑ 8 1 17%
5^ 7 1 17%

4$ 7 1 8%
πάσο 5 1 8%

Νέο μπαράζ 3^ του συμπαίκτη 
μας αυτή τη φορά στη δεύτερη 
και στην πρώτη θέση. Τώρα 
πρέπει σίγουρα να αγοράσουμε 
αλλά τι; Η προφανής αγορά 
είναι βέβαια αυτή που έκανε 
η μεγάλη πλειοψηφία…: 

Καραμανλής Μ.: 3$. Στη 
δεύτερη μανς δε μπορούμε να 
αγνοήσουμε την πιθανότητα 
μανς. Θα ξεκινήσουμε με 3$ και 
αν ο συμπαίκτης υποδείξει φιτ θα 
πάμε 4$, αλλιώς θα αγοράσουμε 
5^, εκτός και αν ο συμπαίκτης 
αγοράσει 3ΧΑ.  
Διονυσόπουλος Δ.: 3$. Αυτό μου 
φαίνεται πολύ εύκολη επιλογή. 
Όποια αφορμή βρει ο συμπαίκτης 
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για να αγοράσει 4$, θα παίζω 
ένα καλό συμβόλαιο. Αν μου πει 
4^ θα πρέπει να συνεκτιμήσω 
το στυλ ανοιγμάτων (επιθετικό 
ή τυπικό) του συγκεκριμένου 
συμπαίκτη.
Κανναβός Τ.: 3$. Πάλι 
ελπίζουμε σε 3φυλλο κούπα. Αν ο 
συμπαίκτης πει 4^ (παρά τη 2η) 
θα τον αφήσουμε.
Βρούστης Β.: 3$. Για να δω τι 
έχουμε. Μπορεί να μας βγάζουν 
πολλές πίκες αλλά, παρόλο 
που έχουν κατανομή, δεν έχουν 
πόντους για να μιλήσουν τόσο 
εύκολα.
Μηλιτσόπουλος Γ.: 3$. 
Φόρσινγκ για ένα γύρο. Αν δεν 
πάρω φιτ στις 3$ θα αγοράσω 
5^, ελπίζοντας να καλύπτει 
ο ανοίξας μια μαύρη μπάζα, 
δεδομένου ότι δεν έχει καλά 
καρά. 
Ρούσσος Γ.: 3$. Αυτή είναι 
φόρσινγκ.
Αθανασιάδης Α.: 3$. Η αγορά 
είναι φόρσινγκ και σκοπεύει 
σε τρία σημεία  α) να φοβίσει 
τους αντιπάλους και να τους 
αποτρέψει να μιλήσουν και να  
βρουν τις πίκες τους, αν η δύναμή 
τους είναι ισομοιρασμένη. β) 
να παίξω 4$, αν η Ανατολή 
έχει κάποιο στοιχειώδες φιτ 
γ) να δείξω μια καλή έξοδο σε 
περίπτωση που η αγορά ανεβεί 
ψηλά. Αν ο σύντροφος δεν 
συνεργαστεί και πει 4^, θα 
πασάρω, ευελπιστώντας ότι θα 
είναι αυτό το τελικό συμβόλαιο.
Δοξιάδης Κ.: 3$. Η αγορά αυτή 
μπορεί να κερδίζει με πολλούς 
τρόπους. 1ον μπορεί να βγάζω 
4$. 2ον αποθαρρύνω τους 
αντιπάλους από το να μπούνε 
στην αγορά. 3ον είναι υπόδειξη 
αντάμ στις πίκες των αντιπάλων. 
4ον μπορεί να καταλήξω να 
παίζω 5^ άκοντρα.

…αλλά αν είναι να γκαμπλάρω 
για να δημιουργήσω σουίνγκ 
προτιμώ την παρακάτω 
απάντηση που έχει πολύ μεγάλες 
πιθανότητες επιτυχίας…: 

Αγγελόπουλος Π.: 3ΧΑ. 
Κρατήματα έχω, χρώμα καλό 
επίσης, αν έχει και το μερίδιό του 
ο σύντροφος είναι το πιθανότερο 

συμβόλαιο που θα βγαίνει.

…και όχι τις επόμενες: 

Σαπουνάκης Α.: 5^. Αν αγοράσω 
3$ οι αντίπαλοι θα βρουν τις 
πίκες.
Δελημπαλταδάκης Ν.: 4$. 
Παίζω άνετα στο 5-1 (με τύχη και 
στο 5-0), προστατεύω τον #Κ, 
μένω ένα επίπεδο χαμηλότερα, 
τους παρεμποδίζω να βρουν τις 
πολύ πιθανές 4#, και έχω δείξει 
που είναι η δύναμή μου αν τις 
βρουν.
Οικονομόπουλος Ι: Πάσο. 
Δύσκολο να βγάζω κάποια μανς 
με αυτά τα φύλλα με μπαράζ 1ης 
θέσης.

Αναγνώστες:
Τσαπίνος Γ.: 3$. Μια 
προσπάθεια. Εξάλλου έχουμε τα 
καρά.
Νικολάου Α.: 3$. Προσπάθεια 
για μανς στο μόνο χρώμα 
που μπορεί να βγαίνει και 
με εκτελεστή εμένα, που 
προστατεύω στην αντάμ και 
τις πίκες. Ελπίδες έχω και με 
δίφυλλο απέναντι.
Βασιλακόπουλος Δ.: 3ΧΑ. Οι 4$ 
δεν φαίνονται προσιτές. Τα 3ΧΑ 
έχουν καλύτερες πιθανότητες με 
μοναδικό φόβο την αντάμ σπαθί.
Πλακίδα Η.: 4$. Και να μην 
γίνει αντάμ σπαθί, θα γυριστεί 
στην δεύτερη λεβέ.

Αν γίνει αντάμ πίκα, ακόμα και 
αν ο Άσος είναι δεξιά, είναι πολύ 
δύσκολο να γυριστεί σπαθί. 

Πρόβλημα 6

# KQ74
$ 8
^ K985
& A732

Δ 
Β

  
Ν

 Α

Ζεύγη – ΑΔ στη δεύτερη
Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

2& πάσο

2^
2ΧΑ
4&
4ΧΑ

πάσο

πάσο
πάσο
πάσο

2$

3&
4^

5^*

πάσο

πάσο
πάσο
πάσο

; * 0-3 Άσοι

Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
6& 10 5 42%
6ΧΑ 9 6 33%

5$ 8 2 0%
5ΧΑ 6 8%
7& 6 17%

Μερικοί από τους αναγνώστες, 
αλλά και από το πάνελ, δεν 
πρόσεξαν ότι λείπει ένας 
Άσος και συνέχισαν απτόητοι 
την αγορά με ερώτηση της 
Ντάμας ατού, προσδοκώντας 
να παίξουν μεγάλο σλεμ!  
Το πρόβλημα δεν θα είχε νόημα 
αν ο αγώνας ήταν ομάδες, στην 
περίπτωσή μας όμως είναι ζεύγη 
και, δείχνοντας εμπιστοσύνη 
στον συμπαίκτη μας, μάλλον 
πρέπει να κλείσουμε στα 6ΧΑ. 
Πολλά πάντως εξαρτώνται (όπως 
συνήθως σε αγώνα ζευγών) 
και από την πορεία μας μέχρι 
τη στιγμή αυτή στο τουρνουά. 
 
Δοξιάδης Κ.: 6&. Τα 6ΧΑ μπορεί 
να είναι τραβηχτά, αλλά τις 
περισσότερες φορές θα είναι 
χειρότερο συμβόλαιο. Πολύ 
κοντινή απόφαση σε ζεύγη, αλλά 
θα παίξω το συμβόλαιο που θα 
γράφει τις περισσότερες φορές 
στη μεριά μας.
Αθανασιάδης Α.: 6&. Με 34 
πόντους στα δυο χέρια και έναν  
Άσο να λείπει  είναι προκλητικό 
να προσπαθήσω για τα 6ΧΑ, 
αφού παίζουμε ζεύγη, αλλά 
μπορεί κάλλιστα να λείπει κάτι 
στις κούπες και το χρώμα να μην 
τρέχει. Από την άλλη, μπορεί 
να κακοστέκουν τα σπαθιά και 
να μπούμε μέσα, ενώ έχουμε 12 
λεβέ στα ΧΑ, αλλά θεωρώ αυτό 
το ενδεχόμενο μικρότερο από το 
προηγούμενο. 
Κανναβός Τ.: 6&. Παρά τους 
12 πόντους και τα ζεύγη θα 
αγοράσουμε 6&. Δε μπορούμε 
να βάλουμε όλα τα αυγά σε ένα 
καλάθι αγοράζοντας 6ΧΑ (ότι 
δηλ. ο συμπαίκτης έχει $ΑΚQJ 
κούπα. Αλλιώς τα 6ΧΑ δεν 
νομίζω να έχουν τύχη.)
Δελημπαλταδάκης Ν.: 6&. 
Με κιουμπίντ στα 4^ από τον 
συμπαίκτη, ο μόνος λόγος να 
έχει μπει το πρόβλημα είναι 
να τυπώθηκε κατά λάθος 
διαγωνισμός αγορών από το 
1970 και να μην παίζουμε 5 άσους 
στις απαντήσεις. 
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Για την ακρίβεια είναι από 
διαγωνισμό του 2013 όπου 
πλειοψήφησε η αγορά 6ΧΑ. 
Υπάρχει και κάποιος άλλος λόγος 
που ίσως πρέπει να αγοράσουμε 
6ΧΑ:
Σαπουνάκης Α.: 6ΧΑ. Έχω 
επιπλέον αξίες και πρέπει να 
προφυλάξω τον ^Κ.
Καραμανλής Μ.: 6ΧΑ. Στα ζεύγη 
το 6ΧΑ είναι μάλλον καλύτερη 
επιλογή, αφού πρώτον το μικρό 
σλεμ θα το έχει πάει όλη η σάλα 
και δεύτερον, ακόμα και αν 
έχουμε 12 μπάζες στα ΧΑ και 13 
στα σπαθιά, τα 6ΧΑ θα γράψουν 
περισσότερο. Η πιθανότητα να 
έχουμε μόνο 11 μπάζες στα ΧΑ 
είναι πολύ μικρή, με τόσο φύλλο 
που έχουμε, οπότε αξίζει το 
ρίσκο.
Οικονομόπουλος Ι.: 6ΧΑ. Αν 
ο συμπαίκτης μας δεν έχει 22 
πόντους που χρειάζεται για το 
άνοιγμά του τότε θα έχει κάποιο 
χέρι με 9 μπάζες και μεις του 
δίνουμε σίγουρα 3.. Μας λείπει 
ένας Άσος (από τους 5) αλλά 
σ’όλα τα άλλα χρώματα είμαστε 
95% κλειστοί. Επίσης με το 
6ΧΑ (εκτός του ότι είναι ζεύγη) 
μπορούμε να αποφύγουμε και την 
πιθανότητα να είναι τα ατού στα 
6& 5-0, όπου θα μπαίναμε μέσα. 
Επιπλέον έχουμε για προστασία 
τον ^Κ, στην περίπτωση που ο 
συμπαίκτης θα είναι σόλο.
Αγγελόπουλος Π.: 6ΧΑ. Ζεύγη 
είναι, πόντοι πολλοί υπάρχουν, 
ας προσπαθήσουμε αυτό που 
γράφει περισσότερο.
Βρούστης Β.: 6ΧΑ. Ζεύγη. Και 
ελπίζω να βρεθούν κάπου οι 
μπάζες.
Διονυσόπουλος Δ.: 5$. Ελπίζω 
να εκληφθεί σαν ερώτηση 
της ντάμας ατού και να μην 
παρεξηγηθεί. Γιατί όμως είπα 
4ΧΑ και όχι 4#;
Μηλιτσόπουλος Γ.: 5$. 
Ρωτώντας για την ντάμα ατού 
(σπαθί), προκειμένου να διαλέξω 
συμβόλαιο στα έξι ή επτά σπαθιά.

Αναγνώστες:
Νικολάου Α.: 6ΧΑ. Περίπου με 
τις ίδιες πιθανότητες με τα 6&, 
λόγω ζευγών παίζω 6ΧΑ.
Τσαπίνος Γ.: 6&. Δεν τολμώ 
να ρωτήσω για ρηγάδες, γιατί 

ξεφεύγω από τα 6& . Αν ο 
συμπαίχτης έχει δυνατά ας πάει 
αυτός 7&.

Πρόβλημα 7

# AQJ9754
$ -
^ KQ53
& K8

Δ 
Β

  
Ν

 Α

Ομάδες – όλοι στην πρώτη
Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1# κοντρ πάσο 2#
;

Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
4# 10 12 75%

3# 8 1 8%

3^ 7 8%

πάσο 5 8%

Μεγάλη η παικτική αξία του 
χεριού μας που, επιπροσθέτως, 
έχει ελάχιστη άμυνα σε συμβόλαιο 
των αντιπάλων. Αναγνώστες και 
πάνελ συμφωνούν, με μεγάλη 
πλειοψηφία, για αγορά 4#, 
με το πρόσθετο σκεπτικό ότι 
αν είναι στις 4$ να πας έτσι 
και αλλιώς 4#, καλύτερα να 
το κάνεις αμέσως για να τους 
βάλεις και το μαχαίρι στο λαιμό. 

Καραμανλής Μ.: 4#. 
Πιθανότατα τις βγάζουμε, αλλά 
ακόμα και αν μπαίνουμε μέσα 
οι αντίπαλοι μπορεί να βγάζουν 
μανς, ενώ δεν έχουμε κανέναν 
λόγο να τους αφήσουμε να 
προλάβουν να βρουν πού και τι 
ποιότητας φιτ έχουνε. Έτσι, σε 
αυτή την περίπτωση, ισχύει το 
ρητό “το γοργόν και χάριν έχει”.
Διονυσόπουλος Δ.: 4#. Αν 
πω 3# και αγοράσουν 4$, δε 
θα συναγωνιστώ πάλι; Είναι 
καλύτερα να το κάνω απ’ ευθείας.
Σαπουνάκης Α.: 4#. Με τόσο 
ανώμαλη κατανομή δεν θα κάνω 
άμυνα στις 4$.
Μηλιτσόπουλος Γ.: 4#. Δεν 
υπάρχει άλλη αγορά.
Ρούσσος Γ.: 4#. Να διαλέγεις 
συντρόφους που έχουν τον ^J.
Αγγελόπουλος Π.: 4#. Αυτό 
ήθελα να παίξω από την αρχή, 
για περισσότερο δύσκολα με το 
πάσο του συντρόφου.
Βρούστης Β.: 4#. Όποτε λέω έτσι 
πάντα έχει σόλο πίκα ο δικός μου 

και δεν βγάζουν τίποτα, αλλά 
δεν πειράζει άλλη μια φορά.
Οικονομόπουλος Ι.: 4#. Γρήγορα, 
λιτά κι απέριτα!

Πάντως πρέπει να έχουμε υπόψη 
μας ότι η αγορά 4# αγνοεί τον 
συμπαίκτη και αυτό ορισμένες 
φορές θα το πληρώσουμε:

Δοξιάδης Κ.: 3#. Οι 4$ μπορεί 
και να πηγαίνουν μέσα, είναι 
πιθανό ο συμπαίκτης να έχει 5 
κούπες σε αυτή την αγορά. 4# 
είναι δύσκολο να βγάζω και είναι 
πιθανό να πληρώσω 300.
Αναγνώστες:
Νικολάου Α.: 4#. Σοβέτο. Τώρα. 
Πριν ακούσω τις κούπες τους.
Τσαπίνος Γ.: 3^. Για να δείξω 
καλό παικτικό χέρι.

Πρόβλημα 8

# 7
$ J43
^ KJ1084
& AQ53

Δ 
Β

  
Ν

 Α

Ομάδες –  όλοι στη δεύτερη
1&

πάσο 1^ πάσο 1$
πάσο  3#* κοντρ 4XA
πάσο     5^** πάσο 6$

;
* σπλίντερ με φιτ κούπα  / ** 1-4 Άσοι

Αντάμ Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
$3 10 12 42%

^ J 8  1 0%

# 7  7 58%

Το πρόβλημα γράφτηκε λάθος (δικό 
μου) γιατί προφανώς με αυτά τα 
φύλλα θα είχε γίνει παρεμβολή στο 
άνοιγμα 1&. Όπως είναι τώρα η 
κατάσταση, η πιθανότερη κατανομή 
του εκτελεστή είναι 4-4-1-4 ή 3-4-
1-5. Εάν ο Ρήγας σπαθί είναι στο 
μορ ο εκτελεστής έχει κάποιες 
πιθανότητες να βγάλει το συμβόλαιο, 
αλλιώς δεν έχει καμία.  Η αντάμ 
ατού, για να εμποδίσουμε πολλά 
κοψίματα, δεν μπορεί να χάνει, γιατί 
ο συμπαίκτης μας είναι απίθανο να 
έχει ονέρ εκεί τη στιγμή που λείπουν 
τόσα φύλλα στα άλλα χρώματα.

Σαπουνάκης Α.: $3. Επειδή ελέγχω 
τα πλευρικά χρώματα πρέπει να βγω 
ατού.
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Αθανασιάδης Α.: $3. Οι 
αντίπαλοι έφτασαν στο σλεμ, έχω 
όλα αυτά σε καρά και σπαθιά και 
ο σύντροφος έδειξε κάποιες αξίες 
στις πίκες. Δεν βρίσκω κάποια 
έξοδο πιο λογική από ατού.
Δοξιάδης Κ.: $3. Μάλλον ήξερα 
τη διανομή και δεν είπα εγώ 1^... 
Ο συμπαίκτης μου έχει 7 πίκες 
και δεν μίλησε. Μοιάζει να μην 
έχει τίποτα χρήσιμο στην πίκα 
(#QJ, #Q10 ίσως;). Το σίγουρο 
είναι ότι καμία άλλη αντάμ δεν 
του αρέσει. Το σόλο σπαθί είναι 
ανακόλουθο με τις αγορές του 
(ειδικά με το πρώτο πάσο). Χωρίς 
κάποιο cross-ruff δεν βλέπω 
πολλές γρήγορες μπάζες για 
τον εκτελεστή. Το ατού είναι και 
παθητικό και μειώνει τις μπάζες 
από κοψίματα.
Καραμανλής Μ.: $3. Καταρχάς 
θα μπορούσαμε να είχαμε 
κοντράρει κι όλας...Με τόσο 
φύλλο που έχουμε και μετά την 
κόντρα του συμπαίκτη είναι 
προφανές ότι οι αντίπαλοι 
ποντάρουν στο “τσάκα - τσούκα” 
για να βγάλουν το σλέμ. Δε έχει 
νόημα να προσπαθήσουμε να 
φανταστούμε τις λεπτομέρειες: 
βγαίνουμε ατού και μετά 
σκεφτόμαστε.
Διονυσόπουλος Δ.: $3. 
Πραγματικά δεν μπορώ να 
σκεφτώ ποια (όχι αφύσικη) 
αντάμ μπορώ να βγω και να μου 
βγάλουν αυτό το συμβόλαιο. Μου 
κάνει επίσης μεγάλη εντύπωση 
το πάσο του συμπαίκτη στο 1^ 
(με τουλάχιστον 7 πίκες) και το 
μετέπειτα κοντρ στο σπλίντερ. Τι 
ποιότητα πικών μπορεί να έχει; 
Λογικά #QJ10. Αν έχει #ΚQ έχει 
“μπει κάτω από το τραπέζι” στην 
αγορά και οι αντίπαλοι έχουν 
αγοράσει σα μανιακοί. Σύμφωνα 
με μια παλιά ρήση λοιπόν: 
“Από πού θα μου τα βγάλουν;”. 
Βγαίνω κούπα για να μειώσω 
τις τσάκες και είμαι σίγουρος 
ότι δεν πουλάει κάτι στα ατού. 

(Η ποιότητα των άλλων τριών 
χρωμάτων τους δεν είναι καλή, 
να μην είναι τουλάχιστον των 
ατού;).
Μηλιτσόπουλος Γ.: $3. 
Προφανώς ο συμπαίκτης μου 
δεν έχει τον άσο πίκα. Επίσης, 
οι αντίπαλοι δεν έχουν κάποιο 
καλό χρώμα να τρέξουν. Άρα θα 
βγω παθητικά.
Ρούσσος Γ.: $4. Ατού. Να 
προλάβω το cross ruff.
Αγγελόπουλος Π.: $3. Πολλά 
σόλα υπάρχουν, ελπίζω αν πιάσω 
ξανά να ενώσω άλλα δυο ατού 
των αντιπάλων. Υπάρχει υποψία 
τσάκας στο σπαθί από τον 
σύντροφο, αλλά ας ακολουθούμε 
πιο χειροπιαστά σενάρια.
Βρούστης Β.: Ατού. Και τι 
άλλο; όλα στέκουν στραβά. Θα 
μπορούσα να βγω και το καρό 
μπας και τσακίσει το δεύτερο ο 
δικός μου, αλλά με σόλο καρό να 
είπε dbl στα 3&....
Οικονομόπουλος Ι.: $3. 
Ο εκτελεστής λογικά είναι 4441 
λόγω του ότι ο συμπαίκτης μας 
δεν έχει μιλήσει στο 1^, που και 
πάλι για να έχει 7φυλλο θα πρέπει 
να είναι πολύ άσχημο και να μην 
το έχει αγοράσει. Άρα ο μόνος 
τρόπος για να βγαίνουν αυτά 
είναι με crossruff, που με την 
αντάμ κούπα θα το αποφύγουμε. 
Κανναβός Τ.: ^J. Δεν 
καταλαβαίνω πάντως πώς 
μπορεί κάποιος με τα φύλλα της 
Δύσης να μην έκανε παρεμβολή 
1^. Ούτε τον Ντίμη δεν μπορώ 
να φανταστώ. Προτιμώ καρό από 
ατού. Ο εκτελεστής έχει σίγουρα 
σόλο και δεν θα κάνει εμπάς με 
το καλημέρα.
Αναγνώστες:
Πλακίδα Η.: #7. Η κούπα από 
Βαλέ μου φαίνεται χειρότερη. 
Νικολάου Α.: $3. Το πιο πιθανό 
είναι να πάνε για crossruff. 
Οπότε αντάμ ατού. Δε μπορούν 
να μετράρουν άμεσα κανένα 
χρώμα.

Νικητής μεταξύ των 
αναγνωστών στο τεύχος 
αυτό αναδείχτηκε ο  Γιώργος 
Οικονομόπουλος με  78 
βαθμούς στους  80 και θα 
τον έχουμε στο πάνελ στο 
επόμενο τεύχος

Οι πρώτες θέσεις:
1) Γ. Οικονομόπουλος    78 
2) Α. Νικολάου  72
3) Γ. Τούλης 70
4) Δ. Βασιλακόπουλος  69
4) Δ.Θεοδώρου 69
5) Η. Πλακίδα 66
6)  Π. Παισίδης 65
7) Σ. Λάφης 64
8) Δ. Στραβοπόδης 60

Ο Γιώργος Οικονομόπουλος 
νίκησε επίσης και στη σειρά των 
τριών τελευταίων διαγωνισμών, 
συγκεντρώνοντας 229 βαθμούς 
στους 240 που είναι το μάξιμουμ, 
οπότε κερδίζει  δωρεάν το 
αγωνιστικό του δελτίο για το 
έτος 2015. 

Προσοχή: Ξεκινάει - μόνο για 
τους αναγνώστες- νέα σειρά 
τριών διαγωνισμών με το ίδιο 
έπαθλο (δωρεάν αγωνιστικό 
δελτίο ενός έτους). 
Τα προβλήματα του πρώτου 
διαγωνισμού από αυτούς 
μπορείτε να βρείτε στη σελίδα 
29.  
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Οι απαντήσεις σας στον διαγωνισμό μπο-
ρούν 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 γρά-
φετε απευθείας και τα σχόλιά σας. Υπάρ-
χει σύνδεση (link) και στο site του ΟΠΑΦ 
(www.opaf.org).
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ός Πρόβλημα 1

Ομάδες – όλοι στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1^ 2# 3$ πάσο

;  

#Α42
$ -
^AJ7942
&AK84

Δ 
Β

  
Ν

 Α

Πρόβλημα 2

Ομάδες – ΒΝ στη δεύτερη

#Q54
$109
^K103
&A10876

Δ 
Β

  
Ν

 Α

Πρόβλημα 3

Ομάδες – όλοι στη δεύτερη

#98
$AK987
^AJ9843
&

Δ 
Β

  
Ν

 Α

Πρόβλημα 4

Ομάδες – BN στη δεύτερη
Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1& πάσο 1# πάσο

2$ πάσο 4^* πάσο
4XA πάσο 5$** πάσο

;
*σπλίντερ με φιτ κούπα
** δυο άσοι από πέντε χωρίς τη ντάμα ατού

#Κ2
$A542
^A7
&AKJ108

Δ 
Β

  
Ν

 Α

Πρόβλημα 5

Ζεύγη – ΑΔ στη δεύτερη
Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

3# πάσο πάσο
;

#92
$Κ7
^AΚJ942
&K76

Δ 
Β

  
Ν

 Α

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1$ 1#

1XA 2#     3& πάσο

;

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
 1& πάσο

1^ πάσο 2ΧΑ πάσο

3$ πάσο 3ΧΑ πάσο
;

Πρόβλημα 6

Ζεύγη – όλοι στη δεύτερη
Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

πάσο
πάσο 1# πάσο 2#

;

#4
$1084
^A952
&A5432

Δ 
Β

  
Ν

 Α

Πρόβλημα 7

Ομάδες – ΑΔ στη δεύτερη
Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

2#* 3^
;

*Weak-two

#Q5
$AQJ94
^-
&KQJ1063

Δ 
Β

  
Ν

 Α

Πρόβλημα 8

Ομάδες – όλοι στη δεύτερη

#43
$J742
^K865
&K86

Δ 
Β

  
Ν

 Α

Τι αντάμ κάνετε με το παραπάνω χέρι;

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
πάσο πάσο 1XA 4#

‘Ολοι πάσο
          ;

Πάνελ 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Αγγελόπουλος Π 1$ 3^ πάσο 3$ 3ΧΑ 6ΧΑ 4# $3

2 Αθανασιάδης Α 1& 3^ 3& πάσο 3$ 6& 4# $3

3 Βρούστης Β. πάσο 3^ κοντρ 3$ 3$ 6ΧΑ 4# $3

4 Δελημπαλταδάκης Ν πάσο 4# πάσο πάσο 4$ 6& 4# $3

5 Διονυσόπουλος Δ 1$ 3^ πάσο 5^ 3$ 5$ 4# $3

6 Δοξιάδης Κ 1$ 3^ 2ΧΑ πάσο 3$ 6& 3# $3

7 Καραμανλής Μ 1$ 4& 3& πάσο 3$ 6ΧΑ 4# $3

8 Καραμανλής Φ 1$ 3^ κοντρ 3$ 3$ 6ΧΑ 4# $3

9 Κανναβός Π 1$ κοντρ 2ΧΑ 3$ 3$ 6& 4# ^ J

10 Μηλιτσόπουλος Ι πάσο 4^ 3# 3$ 3$ 5$ 4# $3

11 Οικονομόπουλος Ι 1$ 3^ πάσο 3$ πάσο 6ΧΑ 4# $3

12 Ρούσσος Γ πάσο 3^ πάσο 5^ 3$ 6& 4# $3

13 Σαπουνάκης Α 1$ κοντρ 3# πάσο 5^ 6ΧΑ 4# $3



30

Από την Τασία Mπαμπούλα

Ο Νότος πρέπει να προφυλαχθεί από την περίπτωση που θα χάσει λεβέ στα ατού, γιατί τότε, αν 
δώσει και λεβέ στα καρά, θα μπει μια μέσα. Εάν οι κούπες είναι μοιρασμένες στους αντίπαλους 
4-3 το συμβόλαιο βγαίνει, αρκεί ο εκτελεστής να κάνει καλή χρήση των επικοινωνιών του και να 
προσέξει πολύ το timing.  
Κερδίζοντας την αντάμ με τον &Α ο Νότος πρέπει να παίξει κατά σειρά τον #Α, κούπα στον Άσο 
και κούπα που θα κόψει στο χέρι του. Στη συνέχεια ατού, στον Ρήγα του μορ, Ρήγα κούπα που θα 
διώξει καρό από το χέρι του και μικρή κούπα που θα κόψει (αν κάποιος αντίπαλος κόψει με μεγα-
λύτερο δεν έχει σημασία, η άμυνα δεν θα κάνει άλλη λεβέ). Τώρα μια κούπα είναι μετραρισμένη 
στον μορ. Ο εκτελεστής παίζει τον Βαλέ σπαθί που κόβει στον μορ και από εκεί την καλή κούπα 
διώχνοντας και το τελευταίο μικρό καρό του χεριού του. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1ο (**)

Ομάδες. Όλοι στη δεύτερη
Μοίρασε ο Νότος

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2ο (***)

Η μόνη λογική ελπίδα να βρει ο εκτελεστής ένατη λεβέ είναι να πραγματοποιήσει τρεις λεβέ από 
πίκα, εφόσον τις βρει μοιρασμένες στους αντίπαλους 3-3.  Όμως ακόμα και έτσι κινδυνεύει να 
πάρει χέρι η Ανατολή και να γυρίσει κούπα, οπότε είναι πολύ πιθανό (από το παίξιμο της πρώτης 
λεβέ) να έχει η Δύση ακόμα 4 ή 5 κούπες ΑQ  και να ρίξει το συμβόλαιο μια ή δυο μέσα. Ακόμα και 
αν ή Δύση έχει Qxx στις πίκες, εάν ο εκτελεστής παίξει #ΑΚ και μικρό, η Δύση θα ξεμπλοκάρει 
(στον Α ή στον Κ) το ονέρ της για να εξασφαλίσει ότι θα πάρει χέρι η Ανατολή. 
Στη διανομή αυτή χρειάζεται απαραίτητα να χρησιμοποιήσει ο εκτελεστής μια τεχνική που λέ-
γεται «παιγνίδι αποφυγής» (avoidance play). Στη δεύτερη λεβέ παίζει πίκα προς το μορ. Εάν η 
Ντάμα δεν εμφανιστεί στη Δύση, βάζει τον Ρήγα και έρχεται πάλι στο χέρι του με σπαθί από 
όπου ξαναπαίζει πίκα. Εάν πάλι δεν εμφανιστεί η Ντάμα, βάζει τον #Α και παίζει και τρίτη πίκα, 
ελπίζοντας να παίρνει χέρι η Δύση. Εννοείται ότι αν σε κάποια στιγμή η Δύση παίξει τη Ντάμα, 
ο εκτελεστής θα την αφήσει να κερδίσει, προστατεύοντας έτσι τον $Κ και εξασφαλίζοντας το 
συμβόλαιο, εφόσον οι πίκες είναι 3-3. 

Ομάδες. ΒΝ στη 2η
Μοίρασε ο Νότος

# K82
$ AK743
^10862
& 5

# OJ4
$ J986
^ J4
& KQ109

Δ 
Β

  
Ν

 Α
# 3
$ Q105
^ Q95
& 876432

# A109765
$ 2
^ AK73
& AJ  Αντάμ: &Κ              *κοντρόλ

**Δύο Άσοι χωρίς τη Ντάμα ατού

Αντάμ:  $3

Εξασκηθείτε στην εκτέλεση

# AΚ72
$ 98
^ 875
& J1073

# Q104
$ AQ732
^ K62
& 86

Δ 
Β

  
Ν

 Α
# J86
$ 1054
^ Q1094
& 952

# 953
$ KJ6
^ AJ3
& AKQ4

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  τετράγωνα

ΟΡΙΖOΝΤΙΑ
1. Πιστό το... όνομά της
2. Αγάπη Ιταλού - Υποθέτει χρονικά
3. Η μύτη του...Αριστοτέλη - Την βλέπεις μόνο στον καθρέφτη
4. Οι αγορές με αυτό...πασάρονται - Έγινε ΝΕΡΙΤ
5. Απαντά σε ποσοτική ερώτηση - Επιτελείο που «λέει» «ναι» 

σε ξένους
6. Είναι ο όμιλος μπριτζ στο Αιγάλεω - Στη Σαμοθράκη η ..θέα 

του - Ούτε «όχι» δεν πρόλαβα να πω
7. Ισπανικοί οι....τροχοί της - Απαντά συνήθως στο «τι κάνεις»
8. Γράμματα σε...στήλη - Αφιερωμένοι στον Θεό
9. Χαρακτηρίζεται και το μπριτζ ως μέσο...θεραπείας - Επίθημα 

που δηλώνει...βόλτα - Αρχικά που ξεκουράζουν στο τέλος 
της βδομάδας

ΚΑΘΕΤΑ
1. Προσφέρει θέαμα ή παρατείνει μάγκικα -  Έχει σήμα το κο-

χύλι
2. Μπαίνει μπροστά και ...κόβει στη μέση - Ερημίτης νομίζει 

πως τη...βλέπει
3. Έχει συμπτώματα - Συστατικά...μελιού
4. Βρίζει (αντιστρ) - Αν τα πετάξει δε θα...αγιάσει
5. Δεν βρίσκεις ούτε αυτό στην πλήρη έλλειψη - Μεμονωμένοι 

άνθρωποι, πρόσωπα
6. Έτσι υπογράφει ένας σκιτσογράφος - Πρόθεμα....μαρκησίου
7. Μαλακός ο βλαστός της - Συμπληρώνει το «Σεχίρ» 
8. Αγώνες που χάθηκαν - Ο όμιλος Μπρίτζ της Βέροιας που 

έκλεισε
9. Φυσούσε στην αρχαιότητα - Της...Λαζαρίδου
10. Απασχολεί φιλοσόφους - Δήθεν κι αυτό - Το λαχταρά ο ερ-

γαζόμενος το...10 οριζοντίως γ

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1#
πάσο 2$ πάσο 3^
πάσο 3# πάσο 4&*
πάσο 4$* πάσο 4XA
πάσο 5$** πάσο 6#
όλοι πάσο

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1&

πάσο 1# πάσο 2XA
πάσο 3XA όλοι πάσο

Λύσεις των προβλημάτων (από τη σελίδα 16)

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

10 Σ Α Ρ Ω Ν Ι Κ Ο Σ ■
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Πρόγραμμα Σωματείων ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014

Ν
οέ

μβ
ρι

ος

5-7 ΟΑΜΧανίων (εκδρ.), ΟΑΜΚηφισιάς, 
ΑΣΑιγυπτιωτώνΕ, 4-8-9 ΟΑΜΡόδου

12-14 Περιφ. Πρωτ. Βόρειας Ελλάδας Μ. 
Περαχιά (Θεσσαλονίκη)

19-21 ΑθηναϊκόςΟΜ 
26-28 ΣΛΑΜ Μυτιλήνης, Μελίσσια, Ίκαρος 

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 

Δ
εκ

έμ
βρ

ιο
ς

31/10 -2 Κύπελλο Ελλάδας

7-9 ΟΑΑθηνών – ΑΟΤαταύλα (3ης βαθμ.), 
Νίκη Πατρών

14-16 Παν. Πρωτ. Κατηγοριών 
(προκριματικός)

21-23 ΑΜΙωαννίνων (εκδρ.), ΑΟΜΒουλιαγμένης, 
ΟΑΜΛΕ

28-30 Παν. Πρωτ. Κατηγοριών (τελικός)

Περιφέρεια

Ο
κτ

ώ
βρ

ιο
ς 3-5 Παν. Πρωτ. Γυναικών & Ανδρών

10-12 ΠατραϊκόςΟΑΜ (εκδρ.), ΟΠΑΦιλοθέης 
ΟΑΜΡόδου, 11-12 ΟΑΜΣ (3ης βαθμ.) 

17-19 Παν. Πρωτ. Μικτών Ζευγών

24-26 ΑθηναϊκόςΟΜ – ΟΑΜΛΕ (3ης βαθμ.)                                                                       
28 - Εθνική γιορτή



Περιφερειακό  Πρωτάθλημα Βόρειας Ελλάδας 
«Μίμη Περαχιά» 

11-14  Δεκεμβρίου 2014

Ομάδες:
Πέμπτη 11/12 , 20:30
Σάββατο 13/12, 10:30

Ζεύγη:
Παρασκευή 12/12, 20:30

Σάββατο 13/12, 19:00
Κυριακή 14/12,10:30


