Το “Εφημεριδάκι”
Ενημερωτικό – εκπαιδευτικό – ψυχαγωγικό δελτίο για τους μαθητές του Μπριτζ

Επαναπρογραμματιστείτε!

Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ
www.hellasbridge.org
 210 748 0400-2,  210 748 0403
Υπεύθυνη έκδοσης: Μπαμπούλα Αναστασία
lessons@hellasbridge.org

Το πήραμε το μάθημα;

Μαθαίνοντας αποκτάμε αυτοματισμούς. Εκείνο που στην αρχή μας
παιδεύει και για να καταγραφεί στο μυαλό μας πρέπει να το
παρακολουθούμε βήμα βήμα, στην πορεία γίνεται μια αυτόματη
διαδικασία ταχύτερη και ευκολότερη.
Κατά καιρούς είναι χρήσιμο να επανεξετάζουμε τη διαδικασία αυτή,
ελέγχοντας αν οι αυτοματισμοί μας είναι οι σωστοί – κάτι που βοηθά στο
να διορθώσουμε λάθη, να προλάβουμε κινδύνους και τελικά να έχουμε
ένα εργαλείο γνώσης που μας επιτρέπει να βελτιωνόμαστε, αλλά και να
μαθαίνουμε καινούργια πράγματα.
Αν θέλετε να αναλογιστείτε τα παραπάνω σε όλους τους τομείς γνώσης
που κατέχετε, όπως για παράδειγμα το πώς οδηγείτε, ή το πώς
διεκπεραιώνετε πράγματα στη δουλειά σας, είναι δική σας επιλογή.....Για
το μπριτζ όμως σας καλώ να κάνουμε μαζί από δω αυτή τη “δουλειά” :

Ένας από τους χρησιμότερους αυτοματισμούς για το μπριτζ
είναι το να χαρακτηρίζουμε το “χέρι” μας με το που θα
τακτοποιήσουμε τα φύλλα.
Είναι πολύ σημαντικό να πούμε αμέσως:
Έχω ένα χέρι Ομαλής Κατανομής (4-3-3-3 ή 4-4-3-2 ή
5-3-3-2) και τόσους πόντους

–

Ή
Έχω ένα χέρι Ανώμαλης Κατανομής με τόσες λεβέ αν
γίνει ατού το μακρύτερο μου χρώμα.

–

1. Προσέρχομαι στον αγωνιστικό χώρο για να παίξω μπριτζ:
ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΘΙΣΩ; Σε καθημερινά τουρνουά συνήθως όπου θέλω, εκτός
αν ορίσει διαφορετικά ο Διαιτητής. Σε διήμερους και πάνω αγώνες η θέση
μου προκαθορίζεται και θα πρέπει να δω τις σχετικές ανακοινώσεις και
προκηρύξεις. Αν ξεκινήσω πχ ως Δύση θα συνεχίσω έτσι, εκτός αν πάρω
διαφορετική οδηγία από τον Διαιτητή.
ΠΩΣ ΟΝΟΜΑΖΟΜΑΙ: Ανάλογα με την κίνηση του αγώνα το ζευγάρι
μου έχει έναν αριθμό. Οφείλω να τον θυμάμαι για την εγγραφή των
αποτελεσμάτων από τραπέζι σε τραπέζι. Έχω όμως και έναν μοναδικό
Αριθμό Μητρώου από την ΕΟΜ, που τον αναγράφω στον φάκελο, μαζί
και το ονοματεπώνυμό μου, ευανάγνωστα φυσικά.....

Γιατί την κατανομή 5-3-3-2 την κατατάσσουμε στις ομαλές;
Κυρίως γιατί αν το 5φυλλο είναι μινέρ προτιμάμε να παίξουμε
ΧΑ από μια μανς σε μινέρ των 11 λεβέ. Και μαζέρ να είναι το
5φυλλο, θα δώσουμε έμφαση αρχικά ανοίγοντας 1 στο μαζέρ,
αλλά και πάλι το χέρι μας είναι ομαλό.
Γιατί στην ανώμαλη κατανομή έχουν μεγάλη σημασία οι
λεβέ και όχι τόσο οι πόντοι;
Έστω ότι “σηκώνετε” το εξής “χέρι”:

2. Έρχονται οι τράπουλες:
ΑΝΑΚΑΤΕΥΩ; Μόνο αν το ορίσει ο διαιτητής, πάντα με παρουσία
αντιπάλου στο τραπέζι, ένα – ένα τα φύλλα, κλειστά, κατά τη φορά του
ρολογιού.
ΠΑΙΖΩ ΤΙΣ ΣΩΣΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ, ΜΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ,
ΣΤΟΝ ΣΩΣΤΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ;
Ένας από τους λαθεμένους αυτοματισμούς μας είναι κι αυτός. Ξεκινάμε
να παίζουμε χωρίς να κάνουμε την παραπάνω ερώτηση. Στην κίνηση
Howell το ποιες διανομές παίζονται σε κάθε γύρο τις βλέπετε στον πίνακα
οδηγιών σε κάθε τραπέζι. Για το Michel ο Βορράς – Νότος παίζει με τη
σειρά τις διανομές σε κάθε γύρο. Αν δηλ ξεκίνησε με τις 16-18 στη
συνέχεια θα παίξει τις 19-21 και πάει λέγοντας....

♠
♥
♦
♣

K Q J 10 7 6 2
KQJ
A8
3

Αν δεν μετρήσετε τις λεβέ (6 από πίκα, 2 από κούπα και 1 από
καρώ = 9) ώστε να ανοίξετε σωστά 2♠ και μετρήσετε
αυτόματα μόνο τους πόντους σας ανοίγοντας 1♠, ο
συμπαίκτης μπορεί να πασάρει και να χαθεί η ευκαιρία για την
μανς.

3. Παίρνω τα φύλλα μου:
ΜΕΤΡΗΣΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΜΟΥ; Κανένα αποτέλεσμα δεν
μπορεί να προκύψει για μια διανομή που στις τελευταίες λεβέ
αποκαλύφθηκε πως κάποιος είχε ξεκινήσει με 12 φύλλα και κάποιος με
14. Και μετά αρχίζουν οι γκρίνιες για το ποιος φταίει, να βάλουμε ποινές
κλπ κλπ. Προστατεύστε λοιπόν τον εαυτό σας και βοηθήστε το έργο του
διαιτητή αποκτώντας αυτόν τον χρήσιμο αυτοματισμό.

Επιπλέον σε ένα ανώμαλο “χέρι” με ένα καλό χρώμα,
μετρώντας τις λεβέ ξέρω αμέσως αν θα παρεμβληθώ και σε
ποιο επίπεδο, ανάλογα σε ποια μανς βρίσκομαι.

4. Παίζω τη διανομή:
ΕΚΑΝΑ ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΝΤΑΜ; Ακόμα καλύτερα, επαναλάβετε νοητά την αγορά πριν βιαστείτε να ανοίξετε φύλλο.
ΤΟΠΟΘΕΤΩ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΟΥ ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ; Αν έχετε αποκτήσει τη συνήθεια να τοποθετείτε αλλού τα φύλλα που κερδίσατε κι αλλού
όσα χάσατε έχετε έναν καλό λόγο να ....επαναπρογραμματιστείτε. Η συνήθεια να βάζουμε όρθιες τις λεβέ που κερδίσαμε και πλαγιαστά τις χαμένες, με τη
σειρά, είναι σωτήρια, καθώς δεν αφήνει αμφιβολίες, τόσο στο τέλος της διανομής για το αποτέλεσμα, όσο και σε περιπτώσεις ρενόνς (όταν έπαιξα ένα άλλο
χρώμα από αυτό που ζητήθηκε).
ΓΡΑΦΤΗΚΕ ΣΩΣΤΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ; Το ένα ζευγάρι του τραπεζιού – συνήθως το σταθερό – είναι υπεύθυνο να γράφει στο φύλλο αποτελεσμάτων.
Οφείλει να δείχνει στους αντιπάλους τι έγραψε, αλλά και κείνοι να τσεκάρουν την ορθότητα της εγγραφής.
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΣΚΟΡ; Όλοι μας ζητάμε να δούμε “τι κάναμε” σε μια διανομή. Αν βρείτε κάποια λάθος εγγραφή – πχ μια μέσα στην πρώτη
100 – μη βιαστείτε να υποθέσετε οτι είναι κοντρέ. Καλέστε το διαιτητή που θα διορθώσει και θα μονογράψει τη τυχόν μουτζούρα.
5. Επανατοποθετώ τα φύλλα μου:
ΤΑ ΑΝΑΚΑΤΕΨΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΒΑΛΑ ΕΚΕΙ ΑΠ' ΟΠΟΥ ΤΑ ΠΗΡΑ;
Την κυρίως ευθύνη για να επιστρέψουν σωστά τα φύλλα στη θήκη, λέει ο κανονισμός, την έχει το σταθερό ζευγάρι του τραπεζιού. Αν φυσικά έχει
επεξεργαστεί και αποκτήσει αυτόν τον... αυτοματισμό!
Κι αλλάζω για τον επόμενο γύρο, επαναλαμβάνοντας τα παραπάνω. Δε θα σας πάρει καιρό να αποκτήσετε τις “αγαθές συνήθειες”. Καλό παιχνίδι!
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Ασκήσεις – Διαγωνισμός

Απαντήσεις Τεύχους 21
Για να αντιπαραβάλλετε τις απαντήσεις με τα αντίστοιχα προβλήματα
θα χρειαστείτε το προηγούμενο τεύχος. Θυμίζουμε ότι θα το βρείτε στη
“γωνιά των μαθητών” στο site της ΕΟΜ. Αν δεν το έχετε λάβει και στο
προσωπικό σας e-mail, θα πει πως δεν γνωρίζουμε την ηλεκτρονική σας
διεύθυνση, Ενημερώστε μας!

Πρόβλημα 1 – κάντε πλάνο
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Συμβόλαιο: 6♠ από το Νότο
Αντάμ:
♣Q

Πρόβλημα 2 – κάντε πλάνο
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Συμβόλαιο: 2♠ από το Νότο
Αντάμ:
♥10

Ευχαριστώ όσους ανταποκρίθηκαν και έστειλαν απαντήσεις στο
διαγωνισμό. Σωστές απαντήσεις σε όλα τα θέματα έστειλε ο
Στραβοπόδης Διονύσης. Συγχαρητήρια!
Της Αγοράς
Με ΟΚ και 0-5, 6-9, 10-11 αλλά και 12 πόντους δεν σκοπεύω να ανοίξω την
αγορά
Με ΟΚ και 13-14 π θα ανοίξω 1 σε χρώμα σκοπεύοντας να επαναδηλώσω
χαμηλά ΧΑ αν εν τω μεταξύ δεν βρούμε φιτ με το συμπαίκτη
Με ΟΚ και 15-17 π ανοίγω 1ΧΑ και δεν ξαναμιλώ αν δεν με “ρωτήσει”
κάτι ο σύντροφος
Με ΟΚ και 18-19 π ανοίγω 1 σε χρώμα σκοπεύοντας να κάνω πήδημα στα
ΧΑ αν δεν βρεθεί άλλο συμβόλαιο
Με ΟΚ και 20-22 π ανοίγω 2ΧΑ και μετά απαντώ στον σύντροφο
Με ΟΚ και 23-24 π ανοίγω 2♣ σκοπεύοντας να επαναδηλώσω 2ΧΑ
Με ΟΚ και 25-27 π ανοίγω 2♣ σκοπεύοντας να επαναδηλώσω 3ΧΑ
Με ΟΚ και περισσότερους από 27π σημειώνω την ημερομηνία και τη
θυμάμαι ως τη μέρα που ήμουν πολύ τυχερός!!!!
Της Εκτέλεσης
✔ Q J 10 9 2 για 8 7 6 4: δεν έχω καμία άμεση λεβέ. Πρέπει να πάρουν
δυο φορές χέρι οι αντίπαλοι για να αναπτύξω τρεις.
✔ A K 10 9 8 7 6 για 5 4 3 2: με 11 φύλλα στο χρώμα μαζεύω όσα έχουν οι
αντίπαλοι και έχω 7 άμεσες λεβέ
✔ A Q J για 10 9 8: έχω μόνο μια άμεση λεβέ. Μπορώ να αναπτύξω
σίγουρα ακόμα μια αν φύγει ο Ρήγας. Αν περνά ει η εμπάς αναπτύσσω
δυο. Χρειάζεται να πάω στο χέρι με το 10 9 8 δυο φορές για την
εμπάσα.
✔ K Q J 7 για Α: έχω 4 άμεσες λεβέ, πρέπει να παίξω τον Α και να βρω
τρόπο να έρθω στα πολλά μου φύλλα
Της Άμυνας
Στα ΧΑ κερδίζει αυτός που καταφέρνει να μετράρει και να εισπράξει τα
μικρά φύλλα. Η αντάμ δίνει πλεονέκτημα στην άμυνα να κάνει αυτή τη
προσπάθεια στο δικό της μακρύ χρώμα..
✔ Κάνω αντάμ στο μακρύ μου χρώμα λοιπόν, εφ' όσον πιστεύω ότι είναι το
χρώμα που μπορούμε μαζί με το συμπαίκτη να αναπτύξουμε.
✔ Αν το μακρύ μου χρώμα το έχουν αγοράσει οι αντίπαλοι δεν το διαλέγω.
✔ Αν το μακρύ μου χρώμα δεν έχω δυνατότητα να το αναπτύξω δεν το
διαλέγω.
✔ Αν ο συμπαίκτης έχει κάνει παρεμβολή ξέρω το μακρύ μας χρώμα!
Πρόβλημα 1:
Μετά τη αντάμ του ♥Α ο Ν βλέπει ότι χάνει μια πίκα, δυο κούπες και δυο
σπαθιά. Το πλάνο του είναι, όπως και να παίξουν οι αντίπαλοι, να μην
πειράξει τα ατού και να κόψει ένα σπαθί στον μορ και μάλιστα με το Ρήγα ή
το 8 του για ασφάλεια.
Πρόβλημα 2:
Ο Ν έχει μια άμεση λεβέ στις πίκες, δυο στις κούπες, και δυο στα καρό.
Μπορεί να αναπτύξει άλλες δυο στις πίκες οι οποίες γίνονται τρεις αν
περνάει η εμπάς. Χρειάζεται τα κατεβάσματα λοιπόν των ♦ΑΚ για την
επανάληψη της εμπάς και αυτό θα πρέπει να είναι το πρώτο μέλημα του
αφού πάρει αμέσως το ♦Κ.
Πρόβλημα 3:
Ο εκτελεστής χάνει μια λεβέ στα ατού, ένα καρό και δυο σπαθιά. Το πλάνο
του είναι να πετάξει ένα σπαθί στο καρό. Πρώτη μας δουλειά λοιπόν να
φύγει ο Άσος καρό. Τώρα και στο σπαθί να μας επιτεθούν οι αντίπαλοι θα
πιάσουμε τον Άσο, θα διώξουμε το σπαθί και μετά είναι η ώρα για τα ατού.

“Νομίζω ότι αλλάξαμε για τον επόμενο γύρο....”
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Πρόβλημα 4:
Ο Ν χάνει δυο κούπες και ένα καρό και αν δεν πέφτουν τα ατού δυο-δυο
δίνει και ένα ατού. Χρειάζεται λοιπόν να κόψει μια κούπα πριν τραβήξει τα
ατού για να εξασφαλίσει το συμβόλαιό του.
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