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ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΕ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 4 – 3 – 3 – 3 (τετράφυλλο μαζέρ)
Σε πολλές περιπτώσεις το άνοιγμα του συμπαίκτη 1♥ ή 1♠ μας δυσκολεύει στην προσπάθεια μας να
βρούμε το σωστό συμβόλαιο όταν έχουμε αδύνατο χέρι γιατί δεν έχουμε την δύναμη να αγοράσουμε
το χρώμα (ή τα χρώματα) μας καθώς οι πόντοι μας δεν μας επιτρέπουν να ανέβουμε επίπεδο.
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Είμαστε στη θέση της Ανατολής και ο συμπαίκτης μας ανοίγει 1♠.
Θα θέλαμε να αγοράσουμε 2♥, αλλά, επειδή είναι βέβαιο ότι η αγορά θα ανέβαινε ψηλότερα καθώς ο
συμπαίκτης θα πίστευε ότι έχουμε 10 πόντους τουλάχιστον, αναγκαζόμαστε να αγοράσουμε 1ΧΑ για
να του δείξουμε ότι έχουμε 6‐9 πόντους.
Ο συμπαίκτης μας (Δύση) μετά την απάντηση μας 1ΧΑ πασάρει ευχαριστημένος. Το αποτέλεσμα είναι
να παίξουμε ένα καταδικασμένο συμβόλαιο 1ΧΑ, αντί να παίξουμε με ατού τις κούπες όπου εύκολα
κάνουμε οκτώ λεβέ και ενδεχομένως εννέα.
Αν ο συμπαίκτης μας είχε ανοίξει 1♣ η 1♦ δεν θα είχαμε το ίδιο πρόβλημα μια και θα μπορούσαμε
άνετα να απαντήσουμε 1♥. Ο συμπαίκτης μας θα επαναδήλωνε 1♠ και εμείς θα ξαναγοράζαμε
οικονομικά τις κούπες μας (2♥) καθορίζοντας το τελικό συμβόλαιο.
Το άνοιγμα δηλαδή 1♠ (όπως και το άνοιγμα 1♥) μας περιορίζει τον αγοραστικό χώρο όταν δεν
έχουμε φιτ και έχουμε αδύνατα (λιγότερο από 9 πόντους) και ανώμαλα χέρια οπότε

αναγκαζόμαστε να αγοράσουμε 1ΧΑ μη μπορώντας να αγοράσουμε το χρώμα μας.

Για να αντιμετωπισθεί αυτό το πρόβλημα πολλοί παίκτες σε θέση ανοίγματος με κατανομή
4333 και 4φυλλο ♠ (ή ακόμα και 4φ ♥) επιλέγουν το άνοιγμα 1♣.
Έτσι με τετράφυλλη πίκα, αν ο συμπαίκτης απαντήσει 1♦ η 1♥ επαναδηλώνουν 1♠. Αν απαντήσει 1♠
δίνουν το φιτ με ενώ σε απάντηση 1ΧΑ η 2♣ πασάρουν με μίνιμουμ άνοιγμα.
Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η απάντηση του συμπαίκτη 2♣ είναι 5φυλλη διότι αν είχε μόνο 4φυλλο
σπαθί θα αγόραζε ένα άλλο χρώμα ή αν είχε 3‐3‐3‐4 θα αγόραζε 1ΧΑ που υποδηλώνει ότι έχει
τουλάχιστον 4φυλλο σπαθί (αφού δεν αγοράζει άλλο χρώμα). Έτσι στην απάντηση 2♣ πρέπει
ψύχραιμα να πούμε πάσο.
Πρέπει να σημειώσουμε πάντως ότι το άνοιγμα 1♥ ή 1♠ δεν εμποδίζει μόνο το συμπαίκτη να δείξει το χρώμα του
με αδύνατο χέρι, αλλά και τους αντιπάλους να παρεμβληθούν στο επίπεδο 1, και κατ’ επέκταση να συναγωνισθούν,
λειτουργεί δηλαδή συχνά ως μικρός φραγμός.
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συμπαίκτης μας ανοίγει 1♣. Πώς συνεχίζεται η αγορά;

Ας μελετήσουμε προσεκτικά τα παρακάτω παραδείγματα:
Έχουμε λιγότερους από 6 πόντους. Άρα περνάμε πάσο. Αν απαντήσουμε με
αυτό το χέρι το πιθανότερο είναι να καταλήξουμε σε συμβόλαιο ψηλό με μεγάλες
απώλειες. Δικαιολογίες του «απάντησα γιατί φοβόμουν ότι το σπαθί σου ήταν
κοντό», δεν πρέπει ποτέ να ειπωθούν. Το άνοιγμα 1♣ θα το αντιμετωπίζουμε
σαν κανονικό άνοιγμα.
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Θα απαντήσουμε 1♥ όχι γιατί φοβόμαστε μήπως το σπαθί του είναι 3φυλλο αλλά
γιατί θα πρέπει να διερευνήσουμε μήπως έχουμε και φιτ κούπα.

Εδώ θα απαντήσουμε 1ΧΑ. Όχι γιατί φοβόμαστε μήπως ο συμπαίκτης έχει
μόνο 3φυλλο σπαθί αλλά επειδή με ομαλά χέρια κερδίζουμε περισσότερο αν
παίξουμε ΧΑ αντί για μινέρ. Άλλωστε έμμεσα δείχνουμε στο συμπαίκτη ότι
έχουμε 4φυλλο σπαθί αφού δεν αγοράσαμε ούτε 1♦ ούτε 1♥ ούτε 1♠. Έτσι ο
συμπαίκτης, αν έχει ανώμαλη κατανομή θα αγοράσει αυτός πάλι τα σπαθιά.
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Ο συμπαίκτης ανοίγει 1♣ και ο δεξιά σας αντίπαλος παρεμβάλλεται με 1♥.
Αγοράζουμε άφοβα 2♣. Δεν πρέπει να έχουμε έμμονες ιδέες ότι το σπαθί του
είναι 3φυλλο.

Είμαστε στη θέση της Δύσης και η αγορά εξελίσσεται:
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Από την αγορά συμπεραίνουμε ότι ο συμπαίκτης δεν έχει ούτε 4φυλλο πίκα ούτε 4φυλλο κούπα.
Τα σπαθιά του λοιπόν είναι τουλάχιστον τέσσερα. Άρα αγοράζουμε 3♣.
L Συμπέρασμα:
Με κατανομή 4-3-3-3 με τετράφυλλο μαζέρ και προϋποθέσεις ανοίγματος ένα σε χρώμα
ανοίγουμε 1♣ και όχι ένα στο τετράφυλλο μαζέρ.

Κατά συνέπεια το άνοιγμα 1♠ είναι πάντοτε 5φυλλο διότι αν έχουμε 4φυλλο πίκα και 4φυλλο
ένα άλλο χρώμα ανοίγουμε το άλλο χρώμα και αν έχουμε 4-3-3-3 ανοίγουμε 1♣ (οι πιο
παρατηρητικοί θα έχουν ήδη εντοπίσει ότι και χωρίς την παραπάνω τροποποίηση το άνοιγμα 1♠
ήταν τετράφυλλο μόνο στην περίπτωση της κατανομής 4-3-3-3). Μπορούμε λοιπόν στο άνοιγμα
1♠ να δίνουμε φιτ και με 3φυλλο πίκα..
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¾ Το άνοιγμα 1♥ είναι και αυτό συνήθως 5φυλλο. Η μόνη περίπτωση που το άνοιγμα 1♥ είναι
4φυλλο είναι όταν έχουμε 4φυλλο κούπα και 4φυλλο πίκα.
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Ο συμπαίκτης ανοίγει 1♥ και στην απάντηση μας 1♠ δηλώνει 1ΧΑ. Αφού ο
συμπαίκτης δεν έχει 4φυλλη ♠ τότε το άνοιγμα 1♥ έγινε με 5φυλλο και πρέπει
να απαντήσουμε 2♥.

Για να μην υπάρχει ενδοιασμός για το αν το άνοιγμα 1♥ είναι 5φυλλο ή όχι, πολλά ζευγάρια
προτιμούν με κατανομή ♠4 - ♥4 - ♦2 - ♣3 να ανοίγουν 1♣ αντί για 1♥ και με κατανομή ♠4 - ♥4 ♦3 - ♣2 να ανοίγουν 1♦ αντί για 1♥.
Τότε και το άνοιγμα 1♥ είναι πάντοτε 5φυλλο. Σε αυτήν την περίπτωση λέμε ότι παίζουν 5φυλλα
μαζέρ. Για το σύστημα των 5φυλλων μαζέρ οι τροποποιήσεις στο άνοιγμα, σε σχέση με τις βασικές
αρχές που έχουμε μάθει, συνοψίζονται στον επόμενο Πίνακα.
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Πανελλήνιο Μαθητικό τουρνουά - 28 & 29 Μαΐου 2011
Βυζαντινό Αθλητικό Κέντρο - Μεγ. Του Γένους Σχολής 10 – Άλιμος
Το Σάββατο 28 Μαΐου στις 18:30 & την Κυριακή 29 Μαΐου στις 11:00 θα γίνει το Πανελλήνιο
Μαθητικό Πρωτάθλημα, για τους μαθητές περιόδου 2010 – 2011, στις εγκαταστάσεις του
Βυζαντινού Αθλητικού Κέντρου, στον Άλιμο, οδός Μεγάλης του Γένους Σχολής νο. 10.
Αυτή είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση για τους μαθητές κάθε περιόδου, στην οποία
λαμβάνουν μέρος αθλητές από όλη τη χώρα.
Πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή, έγκαιρα, στα γραφεία της ΕΟΜ, καθημερινά, Δευτέρα έως
Παρασκευή 10:00 – 18:00. Δικαιώματα συμμετοχής: 20€/αθλητή και για τις 2 ημερίδες.
Σε κάθε συμμετέχοντα θα δοθεί ένα αναμνηστικό βιβλίο Μπριτζ με θέματα άμυνας.

Θερινή περίοδος 2011
Κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινού περιόδου, η Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ θα εφαρμόσει
ένα πιλοτικό σχέδιο επικοινωνίας με τους μαθητές, σε εβδομαδιαία βάση, μέσω ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας, ώστε να μη διακόψουν οι μαθητές, ακόμα και κατά την περίοδο των
διακοπών τους, την επαφή τους με το Μπριτζ.
Παρακαλείστε να στείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση togias@hellasbridge.org το e‐mail
στο οποίο επιθυμείτε να λαμβάνετε το εφημεριδάκι, κατά την προσεχή θερινή περίοδο.
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Χάρτης περιοχής Βυζαντινού Αθλητικού Κέντρου
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