
  Από μάθημα σε μάθημα   - Τεύχος 13ο 

          ΑΑππόό  ΜΜάάθθηημμαα  ΣΣεε  ΜΜάάθθηημμαα  
Ενημερωτικό Δελτίο για τους μαθητές του Μπριτζ 

22ηη  ΠΠααννααθθηηννααϊϊκκήή  ηημμεερρίίδδαα  
Μετά το κόψιμο της πίτας για τους μαθητές περιόδου 2010-2011, το Σάββατο 19 

Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 18:30 θα γίνει η 2η Παναθηναϊκή ημερίδα στα εντευκτήρια του ΑΟΜ, 

Μιχαλακοπούλου 181, 1ος όροφος, τηλ.:210-7759674-5. 

Έχετε όλοι σας, ήδη καταλάβει, πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι στην εκμάθηση του 

Μπριτζ. Όταν μάλιστα σε έναν αγώνα συμμετέχουν αθλητές και από άλλους ομίλους, τότε η 

εμπειρία την οποία αποκομίζετε είναι σημαντική και αντιστοιχεί περισσότερο και από ένα μάθημα. 

Οι ΠαναθηναΙκές ημερίδες διοργανώνονται αποκλειστικά για σας, και δεν πρέπει επ’ ουδενί να 

αφήσετε την ευκαιρία συμμετοχής σας σε έναν τέτοιο αγώνα να πάει χαμένη. Εκτός από το 

εκπαιδευτικό μέρος δε, αυτές οι ημερίδες σας δίνουν την ευκαιρία να γνωρίσετε νέους φίλους από 

άλλους Ομίλους και να ανταλλάξετε απόψεις για το παιχνίδι.  

Δηλώστε λοιπόν έγκαιρα τη συμμετοχή σας  στους δασκάλους σας.  

 

Στιγμιότυπο από την αντίστοιχη περσινή διοργάνωση 

  Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ,                                                 Παρασκευή  11 Φεβρουαρίου 2011 
  Φειδιππίδου 30, Τ.Κ. 115-27,  Αθήνα 210-7480400                                           Τεύχος 13ο 

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



  Από μάθημα σε μάθημα   - Τεύχος 13ο 

Κάνω πλάνο στα ΧΑ!! 
Όλοι στη 1η 

μοίρασε o Β 
♠ 42             Αντάμ: #J   
♥ KT 
♦ KQJ62 
♣ J963 

              Η αγορά  
 
Νότος Δύση Βορράς Ανατολή 

  πάσο πάσο 
1ΧΑ πάσο 3ΧΑ Όλοι πάσο

    
 

  Β 

Δ          Α 

Ν 

   

 ♠ AQ 
 ♥ QJ5 
 ♦ 8754 
 ♣ AQT4 
       Μετά το πάσο του Βορρά και της Ανατολής, ο Νότος με 15π. από ονέρ και ομαλή κατανομή (4‐
4‐3‐2), αγοράζει 1ΧΑ. Ως γνωστό, το πρώτο “φίλτρο”   μέσα από το οποίο περνάμε το χέρι μας, είναι 
του αν μπορεί να ανοίξει 1ΧΑ. Και εδώ υπάρχουν και οι δύο προϋποθέσεις, πόντων και κατανομής, για 
αυτό το άνοιγμα. Μετά το πάσο της Δύσης ο Βορράς με 10π. και χωρίς τετράφυλλο μαζέρ αγοράζει 
κατευθείαν  τη  μανς  στα  3ΧΑ.  Στην  αντάμ  η  Δύση  βγαίνει  το  #J (το μεγαλύτερο από σειρά 
συνεχόμενων φύλλων)  και  κατεβαίνει  ο  μορ.  Τώρα  είναι  η  κατάλληλη  στιγμή,  πριν  παίξουμε φύλλο 
από τον μορ, να καταστρώσουμε το πλάνο μας για τον τρόπο με τον οποίο θα εκτελέσουμε αυτό το 
συμβόλαιο. Τι θα κάνουμε πρώτα,  τι μετά κ.λπ. Κατ’ αρχή μετράμε τις άμεσες λεβέ σε κάθε χρώμα. 
Μετά την αντάμ του #J έχουμε 2 άμεσες λεβέ στην πίκα, καμία στις κούπες, καμία στα καρό, και μία 
στα  σπαθιά.  Σύνολο  3  άμεσες  λεβέ  και  χρειαζόμαστε  άλλες  6  για  την  πραγματοποίηση  του 
συμβολαίου μας. Τα καρό και τα σπαθιά είναι που θα μας δώσουν τις λεβέ που μας λείπουν. Από ποιο 
χρώμα πρέπει να ξεκινήσω; Από τα καρό ή από τα σπαθιά; (δεν αναφέρομαι στις κούπες γιατί οι λεβέ 
που  μας  δίνουν  είναι  μόνο  δύο  και  δεν  υπάρχουν  τα  αναγκαία  κρατήματα  στις  πίκες  για  να  τις 
αναπτύξουμε) Έχοντας μόνο ένα κράτημα ακόμα στις πίκες ξεκινάω από τα καρό που θα μου δώσουν 
4 λεβέ αφού οι αντίπαλοι κερδίσουν τον ^Α τους.  Μετά θα κάνω την εμπάς στα σπαθιά, όσες φορές 
χρειαστεί ελπίζοντας να είναι ο &Κ στο χέρι της Ανατολής.  Προσέξτε ότι αν ο &Κ δεν είναι στο χέρι 
της Ανατολής, αλλά στο χέρι της Δύσης, κανένας εκτελεστής δεν θα μπορέσει να βγάλει το συμβόλαιο 
του,  οπότε  αυτό  δεν  μας  ενοχλεί,  αφού  για  όλους  θα  είναι  το  ίδιο.  Εκεί  που  θα  πάρουμε  κακό 
αποτέλεσμα  είναι  αν  δεν  κάνουμε  την  εμπάς  σπαθί  με  αποτέλεσμα  οι  άλλοι  να  έχουν  βγάλει  το 
συμβόλαιο τους αλλά εμείς να το έχουμε βάλει “μέσα”.      

Η πλήρης διανομή είναι: 

Όλοι στη 1η 

μοίρασε o Β 
♠ 42             Αντάμ: #J   
♥ KT 
♦ KQJ62 
♣ J963 

               
 

♠ JΤ965 
♥ A63 
♦ T3 
♣ 875 

Β 

Δ          Α 

Ν 

 ♠ Κ873 
♥ 98742 
♦ A9 
♣ Κ2 

 ♠ AQ 
 ♥ QJ5 
 ♦ 8754 
 ♣ AQT4 

 


