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Η επαναλαμβανόμενη εμπάς :
Ας υποθέσουμε ότι σε κάποιο χρώμα (πχ πίκες) έχουμε τα παρακάτω φύλλα :

♠6432
♠AQJ5
και για τις ανάγκες του Συμβολαίου πρέπει να κερδίσουμε και τις τέσσερις λεβέ στο χρώμα… Πως
μπορούμε να το πετύχουμε ;
Εύγε αν βγάλατε το συμπέρασμα ότι ήταν απαραίτητο να κάνουμε την εμπάς του Ρήγα ελπίζοντας
ότι είναι τοποθετημένος πριν από τα μεγάλα φύλλα του χεριού μας, δηλαδή δεξιά μας… Άρα
κατεβαίνουμε στο μορ και παίζουμε το 2 «περνώντας» το Βαλέ από το χέρι… που κερδίζει τη λεβέ.
Καλά ως εδώ αλλά δεν έχουμε τελειώσει ακόμη : είδαμε να περνάνε δύο φύλλα των αντιπάλων, άρα
τους μένουν ακόμα τρία. Επομένως, αφού υπάρχει η πιθανότητα ο αντίπαλος δεξιά να έχει το Ρήγα
συνοδευόμενο από ένα άλλο φύλλο, δεν πρέπει να τραβήξουμε τον Άσο αλλά να κατέβουμε στο μορ
χρησιμοποιώντας ένα άλλο χρώμα για να επαναλάβουμε την εμπάς που θα πετύχει και πάλι καθώς
γνωρίζουμε ήδη τη θέση του Ρήγα.
Αναφέραμε δύο φορές ότι πρέπει να «κατέβουμε στο μορ», και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με τα μαιτρ
φύλλα κάποιου ή κάποιων άλλων χρωμάτων. Αυτό σημαίνει ότι όταν καταστρώνουμε το πλάνο
εκτέλεσης, πρέπει να προβλέψουμε ότι θα κατέβουμε δύο φορές στο μορ και να μη σπαταλήσουμε τα
μεγάλα του φύλλα που θα μας επιτρέψουν κάτι τέτοιο.

Υπολογισμός αποτελεσμάτων αγώνων ζευγών
Σήµερα ας µιλήσουµε για ένα θέµα που κεντρίζει την περιέργεια όλων των νέων µαθητών και που
δεν είναι άλλο από το πως υπολογίζουµε τα αποτελέσµατα σε κάθε τουρνουά που παίζουµε.
Το σύστηµα βαθµολόγησης που χρησιµοποιούµε στα µαθητικά τουρνουά είναι αυτό του “ακεραίου
τοπ”. Το πως λειτουργεί, θα το δούµε αµέσως µε το παρακάτω παράδειγµα διανοµής :

Αγώνας: Μαθητικό τουρνουά ζευγών
Όμιλος: ΕΟΜ
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Στο πάνω µέρος κάθε κάρτας αποτελεσµάτων (scorsheet) αναγράφονται στοιχεία κοινά για
όλες τις κάρτες αυτού του αγώνα, όπως ο τίτλος του αγώνα, ο όµιλος στον οποίο λαµβάνει χώρα, η
ηµεροµηνία και βέβαια το νούµερο της διανοµής στην οποία αναφέρεται η συγκεκριµµένη κάρτα.
Από εκεί και κάτω δηµιουργείται ένας πίνακας µε 7 στήλες και αρκετές γραµµές. Κάθε
γραµµή αφορά και ένα παίξιµο της συγκεκριµένης διανοµής σε κάποιο τραπέζι. Στις 7 στήλες µε
σειρά από αριστερά προς τα δεξιά γράφουµε:
1. Τον αριθµό του ζεύγους που παίζει σαν Β-Ν.
2. Τον αριθµό του ζεύγους που παίζει σαν Α-∆.
3. Το συµβόλαιο που παίζετε.
4. Τον εκτελεστή.
5. Τις λεβέ που πραγµατοποιήθηκαν.
6 & 7. ανάλογα µε το αν γράφει ο Β-Ν (στήλη 6) ή η Α-∆ (στήλη 7) το σκορ που επετεύχθη.
Όπως βλέπουµε η παραπάνω διανοµή είναι από ένα τουρνουά όπου παίχτηκε 5 φορές. Κατ’
αρχάς ταξινοµούµε τα αποτελέσµατα. Ξεκινάµε µε το χειρότερο για τον Β-Ν αποτέλεσµα στο
οποίο δίνουµε 0 βαθµούς και για κάθε καλύτερο αποτέλεσµα δίνουµε +2 βαθµούς. Αναλυτικά: για
το κατά σειρά 5ο αποτέλεσµα η αλλιώς, για το χειρότερο για τον Β-Ν αποτέλεσµα αποδίδουµε 0
βαθµούς. Στο συγκεκριµένο παράδειγµα αυτό το αποτέλεσµα το παίρνει το υπ’ αριθµ 3 ζεύγος που
σαν Β-Ν έπαιξε 6♠*-1 και πλήρωσε στην Α-∆ 100π. Αυτόµατα το υπ’ αριθµ. 25 ζεύγος που σαν Α∆ εισέπραξε 100π. Έχει το καλύτερο αποτέλεσµα για τις Α-∆ και παίρνει τοπ, δηλ. 8-0= 8 . Στο
πρωτελευταίο ή 4ο στη σειρά για τον Β-Ν αποτέλεσµα που το έχει το ζεύγος Νο.4 δίνουµε 2
βαθµούς, ενώ η Α-∆ που έπαιξε εναντίον του παίρνει 8-2=6β . Στο 3ο για Β-Ν ζεύγος δίνουµε 4
βαθµούς και στην Α-∆ που έπαιξε εναντίον του 8-4=4. Στο 2ο για Β-Ν ζεύγος δίνουµε 6 και στο 1ο
8 βαθµούς. Όπως σωστά παρατηρήσατε σε κάθε εγγραφή της διανοµής µας µοιράζουµε 8 βαθµούς
(βαθµοί του τοπ) σε Β-Ν και άλλους 8 σε Α-∆ ανάλογα µε την σειρά κατάταξης του
αποτελέσµατος που πραγµατοποίησαν. Τους 8 βαθµούς τους ονοµάζουµε “τοπ” γιατί είναι οι
περισσότεροι που µπορεί κάποιο ζευγάρι να κερδίσει σε κάποια διανοµή. Το τοπ το βρίσκουµε µε
τον ακόλουθο τύπο:
τοπ=(αριθµός εγγραφών - 1) x 2.
Όσες περισσότερες φορές παίζεται μια διανομή τόσο μεγαλύτερο και το τοπ της διανομής.
Είναι πολύ λογικό ότι όταν έχεις το καλύτερο αποτέλεσμα που έχει παιχτεί μεταξύ 20 ζευγαριών
αυτό να έχει μεγαλύτερη αξία από το αν είχες το καλύτερο αποτέλεσμα μεταξύ 10 ζευγαριών.
Τώρα από εδώ και πέρα τα πράγµατα είναι εύκολα για τον υπολογισµό των αποτελεσµάτων
µιας και η ίδια διαδικασία ακολουθείται σε κάθε µία διανοµή που παίζουµε σε κάποιο τουρνουά.
Το κοµπιούτερ δεν κάνει τίποτα άλλο απο το να δηµιουργεί έναν πίνακα όπου στην πρώτη του
στήλη υπάρχουν τα ονόµατα των συµµετεχόντων ζευγών και στις υπόλοιπες στήλές του -τόσες
όσες και οι διανοµές που παίζουµε-, τους βαθµούς που κερδίζει το κάθε ζεύγος σε κάθε διανοµή,
σύµφωνα µε το σύστηµα βαθµολόγησης. Βέβαια υπάρχει και µια τελευταία στήλη όπου
αθροίζονται οι βαθµοί απ’ όλες τις διανοµές που παίζει το κάθε ζεύγος. Μετατρέπουµε πάντα τους
βαθµούς Mp (Match Points) σε ποσοστό, γιατί πολλές φορές όλα τα ζεύγη ενός τουρνουά δεν
παίζουν τον ίδιο αριθµό διανοµών.
Τόσο απλά είναι τα πράγµατα µε τη βαθµολόγηση των διανοµών.

Παίζετε….. Παίζετε…. Παίζετε……., όσο περισσότερο μπορείτε.
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