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          ΑΑππόό  ΜΜάάθθηημμαα  ΣΣεε  ΜΜάάθθηημμαα  
Ενημερωτικό Δελτίο για τους μαθητές του Μπριτζ 

22οοςς  κκύύκκλλοοςς  μμααθθηημμάάττωωνν  
Την Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου, μετά από μικρή διακοπή και αφού ολοκληρώθηκε ο 1ος κύκλος, 

ξεκινάει ο 2ος κύκλος μαθημάτων. Επιστροφή στα “θρανία” λοιπόν. 

Το “μπλέ” βιβλίο το οποίο θα διδαχθείτε σε αυτόν τον κύκλο μαθημάτων, αναφέρεται σε αυτό που 
λέμε “δυνατά ανοίγματα”, “ανοίγματα φραγμού”, προσέγγιση σλεμ,  καθώς και σε τεχνικές 
εκτέλεσης και άμυνας. 

Εκτός όμως από τα μαθήματα θα πρέπει να αποκτήσετε, όσο το δυνατόν περισσότερες “ώρες 
πτήσης”, δηλαδή όσο το δυνατόν περισσότερη πρακτική εξάσκηση. Μην παραλείπετε, ποτέ, να 
παίζετε στα εκπαιδευτικά τουρνουά που διοργανώνονται στον όμιλο σας, καθώς και σε άλλες 
εκδηλώσεις, όπως εορταστικά και εκδρομικά μαθητικά τουρνουά.  

Λαμβάνοντας μέρος στα μαθητικά τουρνουά, εμπεδώνετε πλήρως τις γνώσεις που αποκτάτε στα 
μαθήματα, μαθαίνετε από τα λάθη που κάνετε και αποκτάτε εμπειρία στη διεξαγωγή του 
αγωνιστικού Μπριτζ. 

Αν και κανείς ποτέ δεν σταματά να μαθαίνει πράγματα για το Μπριτζ, όταν ολοκληρώσετε τον 2ο 
κύκλο μαθημάτων, θα έχετε μια πλήρη εικόνα για το Μπριτζ. Θα είστε, με άλλα λόγια, 
ολοκληρωμένοι Μπριτζέρ και θα μπορείτε να χειρίζεστε όλων των ειδών τις διανομές, δηλαδή να 
παίζετε τυχαίες διανομές σε αγώνες ζευγών αλλά και ομάδων, και να λαμβάνετε μέρος στα 
τουρνουά για αρχαρίους που διοργανώνουν όλοι οι Όμιλοι. 

Σε όλα τα τουρνουά που λαμβάνετε μέρος, τόσο σε αυτά που γίνονται κατά τη διάρκεια των 
μαθημάτων αλλά και σε όλα τα άλλα, όταν κάποιος κατατάσσεται στις πρώτες θέσεις, και 
συγκεκριμένα στο 1/3 των ζευγών που λαμβάνουν μέρος σε ένα τουρνουά, αποδίδονται Βαθμοί 
Νίκης οι οποίοι συνηθίζεται να λέγονται Master Points. Αυτοί οι βαθμοί, αθροίζονται για κάθε έναν 
αθλητή του αγωνιστικού Μπριτζ και έτσι δημιουργείται η κατάταξη όλων των Ελλήνων Μπριτζέρ, η 
οποία και ανανεώνεται κάθε 4 μήνες.   

Περίπου μετά το Πάσχα οι Όμιλοι στους οποίους κάνετε τα μαθήματα θα προχωρήσουν στην 
έκδοση του Αγωνιστικού σας Δελτίου, οπότε θα συμπεριλαμβάνεστε στις καταστάσεις που θα 
εκδίδει η ΕΟΜ και θα αρχίσει να έρχεται, ταχυδρομικά, στο σπίτι σας και το περιοδικό που εκδίδει η 
ΕΟΜ, ανά δίμηνο, για το Μπριτζ. 

Το τετραήμερο της καθαρής Δευτέρας γίνονται, πάντα, τα πρώτα εκδρομικά τουρνουά, στα οποία 
μπορείτε να λάβετε μέρος. Στο επόμενο τεύχος θα σας δώσουμε  λεπτομέρειες για αυτά τα 
τουρνουά.  

Επίσης σας υπενθυμίζουμε ότι στις 19 Φεβρουαρίου, ημέρα Σάββατο, στις 18:30 θα γίνει ενιαία 
ημερίδα μαθητών στα εντευκτήρια του Αθηναϊκού Ομίλου Μπριτζ (ΑΟΜ), Μιχαλακοπούλου 181, 
Αμπελόκηποι, τηλ.: 210-7759674-5.  
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Αποτελέσματα 
Εορταστικό  μαθητικό τουρνουά 

1  ΔΑΣΚΑΛΟΣ Ε  ΡΟΔΙΤΗΣ Ν  249,52m  69,31%  7 

2  ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ Μ  ΤΕΣΑΣ Α  242,59m  67,39%  5 

3  ΔΟΚΟΣ Α  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Τ  240,50m  66,81%  4 

4  ΘΕΟΔΩΡΟΥ Σ.  ΝΙΚΑ Ν  239,78m  66,60%  3 

5  ΣΑΦΑΡΗΣ Θ  ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Ι  233,63m  64,90%  2 

6  ΤΣΑΠΑΛΑΣ Κ  ΠΕΤΟΥΛΗ Γ  218,25m  60,63%  1 

7  ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ Κ  ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ  216,87m  60,24%  1 

8  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Χ.  ΦΑΦΟΥΤΗΣ Γ  216,04m  60,01%  1 

9  ΠΗΛΑΛΗΤΟΣ Κ  ΜΠΑΡΑΣ Π  210,92m  58,59%  1 

10  ΜΑΝΙΑΚΗΣ Μ  ΡΕΙΣΗ Ν  197,56m  54,88%  1 

 

  
                              

10ο  μάθημα Α’ κύκλου 

1  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ε  ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΣ Π  104,00m  81,25%  5 

2  ΦΑΦΟΥΤΗΣ Γ  ΤΑΣΕΛΑΡΙΔΗΣ Α  101,33m  79,17%  4 

3  ΣΤΡΑΒΟΠΟΔΗΣ Δ  Δάσκαλος ΕΟΜ  89,00m  69,53%  3 

4  ΚΑΡΟΥΝΗΣ‐ΓΚΑΡΟΣ Κ  ΤΕΣΑΣ Α  84,00m  65,63%  2 

5  ΛΙΤΣΑΣ Ν  ΣΑΛΙΜΠΑΣ Φ  82,00m  64,06%  1 

6  ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ Κ  ΡΗΓΑ Π  78,00m  60,94%  1 

7  ΚΟΥΤΕΛΕΚΟΣ Γ  ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Ι  76,00m  59,38%  1 

 

10Β  μάθημα Α’ κύκλου 

1  ΚΟΜΒΟΤΕΑΣ Κ  ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Ι  118,67m  70,63%  4 

2  ΠΟΣΕΙΔΩΝ Λ  ΠΟΣΕΙΔΩΝ Χ  109,35m  65,09%  3 

3  ΡΕΙΣΗ Ν  ΜΑΝΙΑΚΗΣ Μ  108,00m  64,29%  2 

4  ΜΑΡΚΟΣ Ν  ΚΑΛΑΝΤΩΝΗΣ Β  93,00m  55,36%  1 

5  ΚΟΥΤΕΛΕΚΟΣ Γ  ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Ι  87,56m  52,12%  1 

6  ΜΕΡΤΙΚΑ Μ  Δάσκαλος ΕΟΜ  86,67m  51,59%  1 

 

  
 


