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          ΑΑππόό  ΜΜάάθθηημμαα  ΣΣεε  ΜΜάάθθηημμαα  
Ενημερωτικό Δελτίο για τους μαθητές του Μπριτζ 

ΧΧρρόόννιιαα  ΠΠοολλλλάά!!!!  
ΚΚααλλήή  χχρροοννιιάά!!!!  

                                    

          ΠΠλλάάννοο  εεκκττέέλλεεσσηηςς  σστταα  ΧΧωωρρίίςς  ΑΑττοούύ  ((σσυυννέέχχεειιαα))  
Μια πρακτική τεχνική για την «εξοικονόμηση» ενός μέσου επικοινωνίας : το ντάκινγκ. 

Παράδειγμα : 

♣ A K 7 4 3 
  

♣ 8 5 2 

Αν τα σπαθιά είναι μοιρασμένα 3-2 στους αντιπάλους, θα κάνουμε τέσσερις λεβέ στο 
χρώμα. 

Αλλά το να παίξουμε πρώτα τον Άσο και το Ρήγα σπαθί, προτού δώσουμε στους 
αντιπάλους τη λεβέ που δικαιούνται, μας εξαναγκάζει να διατηρήσουμε ένα μεγάλο φύλλο σε 
κάποιο άλλο χρώμα για να το χρησιμοποιήσουμε για κατέβασμα σο μορ. Το να δώσουμε μια 
λεβέ στα σπαθιά αμέσως («να κάνουμε ντακ ένα σπαθί») μας επιτρέπει την επικοινωνία με 
το μορ χωρίς να χρειαζόμαστε εξωτερικό κατέβασμα. 
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  ΜΜΑΑΘΘΗΗΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΙΙΔΔΕΕΣΣ 

     
Το Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 18:30 μ.μ. θα γίνει εορταστικό μαθητικό τουρνουά Α’ κύκλου για 
όλους τους μαθητές της Αττικής, σε δύο κέντρα, αλλά ταυτόχρονα και για όσους Ομίλους από την Περιφέρεια 
επιθυμούν να συμμετέχουν σε αυτό, όπου θα κοπεί η Πίτα των μαθητών περιόδου 2010-2011.  
Τα κέντρα της Αττικής θα είναι: 
Α) Βόρεια Προάστια : ΟΑΜ-ΛΕ  Ιπποκράτους 6-8 Μαρούσι, τηλ. 210-6856262 
Β) Νότια Προάστια :   ΟΑΜΠΕΙ, Ομ. Σκυλίτση 26, 5ος Όροφος, Πειραιάς, τηλ. 210-4178274 

Δηλώστε, έγκαιρα, συμμετοχή στο δάσκαλό σας!!! 
Η ΕΟΜ θα διοργανώσει αγώνα για τους μαθητές 2010-11 που θα αποτελείται από τέσσερις ημερίδες (μορφή 
αγώνα GRAND PRIX). Όσοι μαθητές θέλουν να λάβουν μέρος στη γενική κατάταξη πρέπει να συμμετάσχουν σε 
τρεις τουλάχιστον ημερίδες, ενώ για όσους παίξουν και τις τέσσερις ημερίδες η μέση απόδοση τους (ποσοστό 
%) θα προκύψει από τις τρεις καλύτερες επιδόσεις τους. Οι τρεις πρώτοι μαθητές της γενικής κατάταξης θα 
συμμετέχουν στο Πανελλήνιο μαθητικό Πρωτάθλημα ΔΩΡΕΑΝ και θα τους απονεμηθεί ασημένιο έπαθλο! 

Οι ημερίδες αυτές ορίζονται στις παρακάτω ημερομηνίες και τόπους : 

Σάββατο 29 Ιανουαρίου 18:30 (εντευκτήρια ΟΑΜ-ΛΕ, ΟΑΜΠΕΙ κοπή της πίτας) 

Σάββατο 19 Φεβρουαρίου 2011    

Σάββατο 12 Μαρτίου 2011  και 

Σάββατο 9 Απριλίου 2011  

Επίσης 3ήμερο μαθητικό τουρνουά θα γίνει κατά τη διάρκεια της Ανθοκομικής 13-15/5/2011. 

Δικαιώματα συμμετοχής: 6€ 
 

Ç áîßá ôùí öýëëùí: 

¼ðùò ìÜèáìå êÜèå ¢óïò éóïýôáé ìå 4ð., êÜèå ÑÞãáò ìå 3ð., êÜèå ÍôÜìá ìå 2ð. êáé êÜèå 
ÂáëÝò ìå 1 ðüíôï. 

Ðüôå áíïßãïõìå ôçí áãïñÜ: 

Äåí áíïßãåé êáíåßò ôçí áãïñÜ áí äåí êñáôÜåé ôïõëÜ÷éóôïí 13 ðüíôïõò áðü ïíÝñ. 
ÐñÝðåé íá Ý÷åôå êáôáëÜâåé üôé óôï ìðñéôæ ï áñéèìüò 13 ðáßæåé óçìáíôéêü ñüëï. Äåêáôñßá 

ôá öýëëá ðïõ êñáôÜìå óôï ÷Ýñé ìáò, äåêáôñåßò ïé ìðÜæåò ðïõ ìðïñïýí íá ãßíïõí óå êÜèå 
ìßá ðáñôßäá, äåêáôñåßò êáé ïé ðüíôïé ðïõ ÷ñåéÜæïíôáé ãéá íá áíïßîïõìå ôçí áãïñÜ. 

ÏìáëÞ êáôáíïìÞ: 

ÏìáëÞ ïíïìÜæïìå êÜèå êáôáíïìÞ ç ïðïßá äåí Ý÷åé óéêÜí Þ óßãêëåôïí, ïýôå ðåñéóóüôåñá 
áðü Ýíá äßöõëëá, äçë. 4-3-3-3, 4-4-3-2, 5-3-3-2. (5φυλλα επιτρέπονται μόνο στα μινέρ,♦♣). 

¢íïéãìá 1×Á: 

Ìå 15-17 ð. áðü ïíÝñ êáé ïìáëÞ êáôáíïìÞ áíïßãïõìå 1XA. ÂÝâáéá áí Ý÷ïõìå 5öõëëï 
ìáæÝñ ðñïôéìÜìå íá áíïßîïõìå 1 óå ìáæÝñ. 

                                                                                     Συνεχίζουµε ακάθεκτοι….. 


