
  Από μάθημα σε μάθημα   - Τεύχος 4ο 

          ΑΑππόό  ΜΜάάθθηημμαα  ΣΣεε  ΜΜάάθθηημμαα  
Ενημερωτικό Δελτίο για τους μαθητές του Μπριτζ 

 

Πως αντιμετωπίζουμε το μπλοκάρισμα : (συνέχεια) 
Υπάρχουν δύο τρόποι αντιμετώπισης : 

1. Αρχικά παίζουμε τα Ονέρ που μπλοκάρουν το χρώμα (η κίνηση αυτή ονομάζεται 
ξεμπλοκάρισμα) και στη συνέχεια καταλήγουμε στο άλλο χέρι ώστε να 
εισπράξουμε τις μαιτρ λεβέ που υπάρχουν στο χρώμα, χρησιμοποιώντας για 
επικοινωνία ένα άλλο χρώμα.  

Παράδειγμα : 

♠ 3   ♠ A 
♥ A K  ♥ Q J 5 2

Η Δύση παίζει τον Άσο και το Ρήγα κούπα, και μετά πίκα για τον Άσο της 
Ανατολής. Τώρα βρίσκεται στο καλό χέρι για να εισπράξει την Ντάμα και το Βαλέ 
κούπα. Η δυσκολία αυτού του ελιγμού βρίσκεται στο ότι πρέπει να προβλεφθεί από 
την αρχή της διανομής. 

  

2. Μερικές φορές έχουμε τη δυνατότητα να «σκεπάζουμε» ένα από τα φύλλα του 
άλλου χεριού που μπλοκάρουν το χρώμα με την προϋπόθεση να έχουμε στην 
κατοχή μας όλα τα ισοδύναμα Ονέρ. 

 Παράδειγμα : 

♠ A Q   ♠ K J 2 
 

Η Δύση παίζει πρώτα τον Άσο, και μετά σκεπάζει την Ντάμα με το Ρήγα της 
Ανατολής : έτσι μπορεί να εισπράξει τη λεβέ του Βαλέ χωρίς να χρειάζεται 
εξωτερική επικοινωνία δηλαδή με τη βοήθεια άλλου χρώματος. 

Οι ευνοϊκές κατανομές :  

Μερικές φορές η επιτυχία ενός Συμβολαίου εξαρτάται από την ευνοϊκή κατανομή των 
φύλλων ενός ή περισσότερων χρωμάτων στους αντιπάλους. 

Για παράδειγμα αν σε ένα χρώμα, έχουμε στο χέρι A 3 2 και στο μορ K Q 5 4, εάν ο 
καθένας από τους αντιπάλους έχει τρία από τα έξι φύλλα που λείπουν, το 4 του μορ θα 
κερδίσει λεβέ αφού παίξουμε πρώτα Άσο, Ρήγα και Ντάμα.          
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 Αντάμ επικεφαλής εσωτερικής συνέχειας : 

Μπορούμε να κάνουμε αντάμ κάποιο φύλλο που είναι «επικεφαλής συνέχειας» όταν 
έχουμε μια συνέχεια και ένα ανώτερο Ονέρ. 

 Παραδείγματα : 

                              A J 10 9 3   :  το Βαλέ 
                              Q 10 9 8 2   :  το 10 
                              A Q J 10 4   :  την Ντάμα 
Λέμε τότε ότι κάνουμε αντάμ «επικεφαλής εσωτερικής συνέχειας». 

 
                                                              

ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΜΜΑΑΘΘΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  22001100--1111  
 ΣΩΜ.    ΗΜΕΡΑ   ΩΡΑ      ΤΗΛΕΦΩΝΟ                ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
AOM    Κυριακή  19:00    6944‐518468   Σταματίου Νίκος   
ΑΕΠΜΑ   Δευτέρα   18:30      6977‐282629   Παπυράκη Μαρία 
ΑΟΜΒ   Δευτέρα   20:15     6936‐161778   Γιαλιράκης Γιάννης 
ΟΑΑ    Δευτέρα  20:00    (210) 9232872  Μπάλλας Δημήτρης 
OΑΜΛΕ   ∆ευτέρα   20:00     6977‐037923   Βιρβιδάκης Βασίλης 
ΟΑΜΠΕΙ   ∆ευτέρα  15:45     6974‐438038   Προκοπίου Γιάννης 
ΟΑΜΠΕΙ   ∆ευτέρα   20:15     (210) 4178274   Προκοπίου Γιάννης 
ΟΠΑΦ   Δευτέρα  19:30    6978‐489280   Μεσθενέας Γιώργος 
ΑΟΜ    Τρίτη    20:00     (210) 7759674‐5     Σταματίου Νίκος 
ΑΣΝΒ    Τρίτη   18:30    (210) 6891178   Φερεντίνου Εριέτα 
ΑΕΠΜΑ   Τετάρτη   19:30      6977‐282629   Παπυράκη Μαρία 
ΑΟΜ     Τετάρτη   20:00     (210) 7759674‐5     Σταματίου Νίκος 
ΑΟΜΨ  Τετάρτη   17:30    (210) 6749868   Συρακοπούλου Χριστίνα 
ΑΟΤ     Τετάρτη   20:30     (210) 9408740   Μπάλλας Δημήτρης 
ΑΣΑΕ     Τετάρτη   19:00     (210) 8228150   Κανελλόπουλος Γιώργος 
OAMKH   Τετάρτη   17:30     (210) 8079917   Καλιακμάνη Άννα 
ΟΠΑΦ   Τετάρτη   17:30     (210) 6823941   Μπάλλας Δημήτρης 
OAMKH   Πέμπτη   10:30     (210) 8079917   Βιλλιώτη Σεμίραμις 
OAMKH   Πέμπτη   19:00     6932‐363779   Βιλλιώτη Σεμίραμις 
ΑΟΜΨ  Παρασκευή  10:30    (210) 6749868   Συρακοπούλου Χριστίνα 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
      Μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουν σε όλους τους ομίλους τα εκπαιδευτικά τουρνουά 

μαθητών. Αυτό σημαίνει ότι μια άλλη μέρα εκτός από αυτήν που κάνετε μάθημα, θα μπορείτε να παίζετε 

στον όμιλο σας διανομές για τα θέματα που έχετε μάθει ήδη. Τα δικαιώματα συμμετοχής σε κάθε τέτοιο 

αγώνα ορίζονται σε 4€, ενώ οι νέοι και οι στρατευμένοι θα έχουν έκπτωση 50%. 

      Η συμμετοχή σας σε αυτά τα τουρνουά δεν είναι υποχρεωτική, αλλά συνιστάται σαν απαραίτητη. Όσο 

περισσότερο παίζετε τόσο πιο εύκολα γίνονται κτήμα σας αυτά που μαθαίνετε. 


