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          ΑΑππόό  ΜΜάάθθηημμαα  ΣΣεε  ΜΜάάθθηημμαα  
Ενημερωτικό Δελτίο για τους μαθητές του Μπριτζ 

Η εμπάς με υποστήριξη  : 
Με τα παρακάτω φύλλα είναι ακόμη εφικτό να φθάσουμε στις δύο λεβέ ; 

♥ A 4 
 
♥ Q 2 

Αν δοκιμάσουμε να παίξουμε την Ντάμα θα αποτύχουμε όποιος από τους αντιπάλους 
και αν έχει το Ρήγα (αν τον έχει ο αριστερά μας αντίπαλος θα σκεπάσει την Ντάμα με το 
Ρήγα). 

Αν αντικαταστήσουμε τώρα το ♥2 με το ♥J : 

♥ A 4 
 
♥ Q J 

και ξεκινήσουμε με την Ντάμα εξασφαλίζουμε δεύτερη λεβέ στο χρώμα αν ο αριστερά 
αντίπαλος έχει το Ρήγα. Η εμπάς που κάναμε με αυτόν τον τρόπο λέγεται εμπάς με 
υποστήριξη (ξεκινάμε με  κάποιο Ονέρ από το ένα χέρι που υποστηρίζεται από το 
αμέσως χαμηλότερο Ονέρ, έχοντας κάποιο υψηλότερο ονέρ στο απέναντι χέρι). Συνεπώς 
για να είναι δυνατή μια υποστηριζόμενη εμπάς, χρειάζονται επιπλέον μεγάλα ισοδύναμα 
φύλλα, ένα παραπάνω από ότι η αντίστοιχη «απλή» εμπάς. 

Παραδείγματα : 

♠ J 10 3  ♠ A J 3 ♠ A J 10 
     
♠ A K 2  ♠ K 10 2 ♠ K 3 2 

Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις, η εμπάς της Ντάμας γίνεται και από τις δύο πλευρές. 
Υπάρχουν δύο πιθανές εμπάς : μια απλή εμπάς και μια εμπάς με υποστήριξη … 

 

Η «έμμεση» εμπάς :  

Με τον όρο έμμεση εμπάς εννοούμε το παίξιμο προς το Ονέρ ενός χεριού ελπίζοντας ότι 
ένα μεγαλύτερο Ονέρ που λείπει βρίσκεται στον αντίπαλο που παίζει αμέσως πριν. 

 

                                                                                                                                                           Η συνέχεια στην πίσω σελίδα 

  Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ,                                                     Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2010 
  Φειδιππίδου 30, Τ.Κ. 115-27,  Αθήνα 210-7480400                                           Τεύχος 6ο 

  (υπεύθυνος μαθημάτων: Δημ. Τόγιας) 
  Ιστοσελίδα ΕΟΜ: www.hellasbridge.org                                        e-mail: lessons@hellasbridge.org 



  Από μάθημα σε μάθημα   - Τεύχος 6ο 

Παράδειγμα : 

♠ Q 5 4 
  

♠ A 8 2 

Ο μόνος τρόπος παιξίματος που έχει πιθανότητες επιτυχίας είναι να «τραβήξουμε» τον 
Άσο και να παίξουμε μετά το 2 προς το μορ ελπίζοντας ότι ο Ρήγας είναι τοποθετημένος 
αριστερά, οπότε εάν τον βάλει, η Ντάμα μαιτράρεται, ενώ αν βάλει μικρό θα περάσουμε 
την Ντάμα που θα κερδίσει τη λεβέ… 
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ΑΟΤ     Τετάρτη   20:30     (210) 9408740   Μπάλλας Δημήτρης 
ΑΣΑΕ     Τετάρτη   19:00     (210) 8228150   Μήτση Γεωργία 
OAMKH   Τετάρτη   17:30     (210) 8079917   Καλιακμάνη Άννα 
ΟΠΑΦ   Τετάρτη   17:30     (210) 6823941   Μπάλλας Δημήτρης 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

      Ξεκίνησαν 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. 


