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          ΑΑππόό  ΜΜάάθθηημμαα  ΣΣεε  ΜΜάάθθηημμαα  
Ενημερωτικό Δελτίο για τους μαθητές του Μπριτζ 

ΚΚάάννωω  ππλλάάννοο  σσττηηνν  άάμμυυνναα  
Το παιχνίδι όταν αμυνόμαστε είναι εξίσου διασκεδαστικό και συναρπαστικό με όταν εκτελούμε, αν 
και συνήθως έχουμε λιγότερα μεγάλα φύλλα, και πρέπει να σκεπτόμαστε πολλά πράγματα… 

 Το Συμβόλαιο που δηλώνει ο αντίπαλος ορίζει και το Συμβόλαιο της άμυνας : είναι ο αριθμός 
των λεβέ που έχει το δικαίωμα να χάσει ο εκτελεστής, και μια επιπλέον. 

Παράδειγμα : 

Ο Βοράς δηλώνει 2♠. Το Συμβόλαιο των Α-Δ είναι έξι λεβέ. 

 Για να πραγματοποιήσουν το Συμβόλαιο τους, οι αμυνόμενοι πρέπει να οργανώσουν ένα 
πλάνο άμυνας. Πρέπει : 

 

1. να μετρήσουμε τις λεβέ του άξονα, χρώμα – χρώμα, 
2. προσδιορίζουμε το (τα) χρώμα(τα) όπου μπορούμε να βρούμε τις λεβέ που 

μας λείπουν, 
3. ελπίζουμε ότι ο συμπαίκτης έχει σε αυτό(ά) το(τα) χρώμα(τα) τα απαραίτητα 

φύλλα, 
4. και τελικά… παίζουμε σύμφωνα με τα παραπάνω !

Όλα αυτά δε μας αφήνουν το χρόνο να πλήξουμε, πόσο μάλλον που με την αντάμ και τα φύλλα 
που παίζει στη διάρκεια του παιχνιδιού, ο συμπαίκτης μας δίνει πληροφορίες που μας βοηθούν να 
γνωρίζουμε σε τι μπορούμε να στηριχθούμε. 

Παράδειγμα : 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ : 4♠ από το Νότο ΑΝΤΑΜ : ♥Q 
 K 10 3   
 8 5   
 A Q J 9 6    
 9 7 4   

  Β   
Δ   Α
  Ν   

 

8 7 5 
A 9 6 3 
10 5 2 
J 10 8 

1. Ποιο είναι το συμβόλαιο μας στην άμυνα (Α-Δ) ; τέσσερις λεβέ, γιατί ο Νότος έχει δικαίωμα 
να χάσει μέχρι τρεις 
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2. Ποιο φύλλο βάζουμε ; τον Άσο κούπα (ο τρίτος βάζει τα δυνατά του, ο εκτελεστής μπορεί 
να έχει ξερό Ρήγα κούπα ή να χάσουμε τον Άσο μας στα καλά καρό του μορ) 

3. Πόσες σίγουρες λεβέ έχουμε στη θέση της Ανατολής ; μια, τον Άσο κούπα που μόλις 
εισπράξαμε ! 

Λείπουν λοιπόν τρεις. Που μπορούμε να τις βρούμε ; 

 στις κούπες αποκλείεται. Ο Νότος έχει το Ρήγα, το ξέρουμε, και ο μορ θα μπορέσει 
να κόψει τις υπόλοιπες. 

 ούτε στα καρό : από το μορ λείπει μόνο ο Ρήγας. Εάν δεν τον έχει ο Νότος, θα 
περνά η εμπάς. 

μένουν λοιπόν οι πίκες και τα σπαθιά : εάν ο Νότος πρέπει να δώσει λεβέ στα ατού, ακόμη 
καλύτερα, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι’ αυτό. 

Εδώ μια μικρή συμβουλή είναι συχνά χρήσιμη : τις λεβέ που μας λείπουν τις αναζητούμε στο 
αδύνατο χρώμα του μορ κυρίως όταν καθόμαστε μετά από αυτόν… 

Στη θέση της Ανατολής δε θα ξαναπιάσουμε πια χέρι ενώ ο συμπαίκτης μας παίζει μετά τον 
εκτελεστή. Με τα παραπάνω δεδομένα σε μια σειρά, θα πρέπει να γυρίσουμε σπαθί …  

Τι ελπίζουμε να έχει ο συμπαίκτης και, επομένως, με ποιο φύλλο πρέπει να ξεκινήσουμε (φυσικά, 
μπορεί το συμβόλαιο να είναι ακλόνητο) ;  

Αν ο συμπαίκτης έχει Άσο και Ντάμα σπαθί πρέπει να γυρίσουμε το Βαλέ σπαθί (υποσχόμενοι 
το 10) για να κρατήσουμε το χέρι αν βάλει μικρό φύλλο ο εκτελεστής. 

Σύμφωνα με όσα προαναφέραμε διαμορφώνεται ο παρακάτω κανόνας :  

Όταν καθόμαστε μετά το μορ, συνήθως πρέπει να παίζουμε στην αδυναμία του μορ για να 

αναπτύξουμε τις λεβέ που μας λείπουν. 

Και με ικανοποίηση διαπιστώνουμε ότι τα φύλλα στη διανομή ήταν : 
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  ΜΜΑΑΘΘΗΗΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΙΙΔΔΕΕΣΣ 

    Το Σάββατο 9 Απριλίου 2011 και ώρα 18:30 μ.μ. θα γίνει η 4η Παναθηναϊκή ημερίδα στα εντευκτήρια του 
Ομίλου της Βουλιαγμένης (ΑΟΜΒ), Λ. Βουλιαγμένης 85, Γλυφάδα (City Plaza), τηλ. 210- 9651944  

Δηλώστε, έγκαιρα, συμμετοχή στο δάσκαλό σας!!! 


