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Παίζοντας σε ένα τουρνουά
Πρόσθετες απολαύσεις επιφυλάσσει το αγαπημένο μας παιχνίδι στο
αγωνιστικό του μέρος.
Πέρα από την ικανοποίηση μιας αγοράς που οδηγεί στο σωστό
συμβόλαιο, μιας εκτέλεσης δύσκολης που στέφεται με επιτυχία από
ένα εύστοχο πλάνο, ή μιας εμπνευσμένης άμυνας που βάζει μέσα
τους αντιπάλους....
Μιλάω για την χαρά να λάβουμε μέρος σε ένα τουρνουά σαν
πρωταγωνιστές μιας θεατρικής σκηνής, όπου ο ρόλος μας συντελεί
στην επιτυχία του “έργου” και το να τον αποδώσουμε στην εντέλεια
επιφέρει πραγματική κάθαρση, τόσο σε μας όσο και στους
συναθλητές μας.
Μιλάω για το fair play, για την καλή διάθεση, για την ευγένεια, την
τήρηση των κανόνων και των κανονισμών του παιχνιδιού.
Μιλάω για το να τελειώνει μια ημερίδα και να χαμογελάτε
ευτυχισμένοι που όλα πήγαν καλά, άσχετα από τη θέση σας στα
αποτελέσματα. Κανείς δε θα σας χειροκροτήσει πραγματικά, ούτε
θα σας ζητήσει αυτόγραφο, όμως εσείς θα ξέρετε ότι παίξατε τέλεια
κι ότι δίπλα στ' όνομά σας, σε μια αλλιώτικη λίστα, γράφονται
πραγματικά master points!
Σας ενδιαφέρει;
Γιατί θα τύχουν πολλά σε έναν αγώνα μπριτζ.
Θα κάνετε αντάμ εσείς, ενώ είναι να βγει ο συμπαίκτης. Θα
αγοράσετε χωρίς να είναι η σειρά σας. Θα έπρεπε να παίξετε απ' τον
μορ, ενώ ξεκινήσατε απ' το χέρι. Θα σας πέσει ένα φύλλο και θα το
δουν όλοι. Θα βρεθείτε στο τέλος με 12 φύλλα γιατί δεν τα
μετρήσατε στην αρχή. Θα πάρετε τα φύλλα του Νότου ενώ παίζετε
Δύση. Θα πρέπει να παίξετε κούπα κι ενώ έχετε θα πετάξετε καρό –
η γνωστή ρενόνς. Θα γράψετε το σκορ στους αντιπάλους ενώ ήταν
για σας. Θα θέλετε ο συμπαίκτης να καταλάβει το σινιάλο κι εκείνος
δε θα δει το φύλλο που βάλατε. Θα χυθεί ο καφές σας και οι
αντίπαλοι θα γίνουν εριστικοί. Θα παίζετε αργά και θα σας κάνουν
παρατήρηση. Κάποιος αντίπαλος θα θελήσει να πάρει πίσω την
αγορά του γιατί έκανε λάθος, ή μπορεί το ίδιο να θελήσετε κι εσείς.
Θα θέλετε να σκεφτείτε, αλλά γύρω θα θορυβούν. Θα βάλετε μέσα
ένα συμβόλαιο που το χουν βγάλει όλοι.
Να συνεχίσω;
Καλύτερα όχι. Να πω μόνο πως τυχαίνει μερικές φορές και
συμβαίνουν μαζεμένα τ' άτιμα. Και δοκιμάζουν την υπομονή μας
και το κέφι μας.
Μην επιτρέψετε να σας το χαλάσουν.
Φωνάξτε ευγενικά: director!
Είναι ο σκηνοθέτης της βραδιάς κι έχει για όλα λύση.
“Ακόμα και για το συμβόλαιο που έβαλα μέσα μόνος μου;” θα μου
πείτε.
Ε, όσο γι' αυτό, εύχομαι να έχετε μια καλή δόση αυτοσαρκασμού κι
έναν υπέροχο συμπαίκτη, που ξέρει να λέει “δεν πειράζει”.
Συνεχίζετε λοιπόν ακάθεκτοι με ψυχραιμία και χαμόγελο.

Μαθητικά Τουρνουά
Οι νικητές των μαθητικών τουρνουά, το
διάστημα από 5 έως 11 Φεβρουαρίου 2014, ήταν:
ΑΟΜ (Μιχαλακοπούλου):
Μπρέγιαννη Τ – Λαϊνάκη Χ
ΑΟΜΒ (Γλυφάδα):
Εl-Khoury N – Θεοφίλου Ο
ΑΟΤ (Παλαιό Φάληρο):
Ρουσέας Α – Χολέβας Μ
ΑΟΜΨ (Παλαιό Ψυχικό):
Αμίτσης Δ – Πανταζής Α
Οικονόμου Β – Πανταζής Α
ΓΑΛΑΞΙΑΣ (Δράμα):
Παντελίδης Π – Παπαλαζάρου Λ
ΔΙΟΝΥΣΟΣ (Διόνυσος Αττικής):
Παπαπάυλου Α – Παλμός Π
Δημάκη Α – Δημάκης Λ
ΕΔΡΑ(Βριλήσσια):
Νικάκης Π – Σκοβολάς Γ
ΘΡΑΚΟΜ (Θρακομακεδόνες):
Κλαμπάνη Ε – Κλαμπάνης Γ
ΙΚΑΡΟΣ (Νέα Σμύρνη):
Κρητικοπούλου Ε – Δημοπούλου Α
Αγγελοπούλου Β
ΚΟΜΚ (Κως):
Δράκος Δ – Τσιρογιάννης Κ
Παππάς Γ – Φιλοπούλου Σ
ΛΑΤΩ (Άγιος Νικόλαος Κρήτης):
Μιχελάκης Ε – Κουτσάκης Κ
ΟΑΜΛ (Λάρισα):
Προβίδα Α – Ακριβοπούλου Μ
ΟΑΜΛΕ (Μαρούσι – Ιπποκράτους):
Αποστολοπούλου Μελαμπιανάκη Μ –
Μελαμπιανάκη Ε
Γαβαλάκης Ν – Γιαννόπουλος Ε
ΟΑΜΚΗ (Μαρούσι – Κηφισίας)
Φλέγγας Σ
ΟΑΜΠΕΙ (Πειραιάς):
Μαργαλιά Ε – Ξηρομερίτη Β
ΟΠΑΦ (Χαλάνδρι):
Παπακωνσταντίνου Ε – Παπαπανάγου Μ
ΧΟΜ (Χίος):
Κόκκα Μ – Λιόλιος Θ

Συγχαρητήρια σε όλους!

Αυλαία!
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Λύσεις Ασκήσεων
Α/Δ στη 2η
μοίρασε η Α

♠ A109
♥ K1083
♦ J1094
♣ 83

ΚΑΝΤΕ ΠΛΑΝΟ
♠ K2
Αντάμ: ^J
♥ Q94
♦ Q65
♣ K10754
Β
♠ J8764
Δ
Α ♥ Α765
♦ 72
Ν
♣ Q6
♠ Q53
♥ J2
♦ AK83
♣ AJ92

Νότος

Δύση

Βορράς

1ΧΑ

πάσο

3ΧΑ

2η ταυτόχρονη μαθητική ημερίδα:
Σάββατο 22 Φεβρουαρίου
στις 18:00
Στην Αττική:
1. ΑΟΜ
(Μιχαλακοπούλου 181, Αθήνα)
2.ΑΟΤ
(Ζεφύρου & Φιξ, Παλαιό Φάληρο)

Ανατολή
πάσο
Όλοι πάσο

Ο Ν άνοιξε 1ΧΑ με 15 π και ΟΚ Ο Βορράς χωρίς 4φυλλο μαζέρ αλλά με 10π.
Αγόρασε τη μανς στα 3ΧΑ. Η Δύση έκανε αντάμ τον^J (το μεγαλύτερο από
σειρά). Ο Νότος μετράει 3 λεβέ από καρό και 2 από σπαθί σύνολο 5. Του
λείπουνε 4 λεβέ για να πραγματοποιήσει το συμβόλαιο του. Αν τα σπαθιά
είναι μοιρασμένα 3-2, τότε έχει ελπίδες αλλιώς ....! Ο εκτελεστής κερδίζει την
αντάμ με τον ^Α και παίζει μικρή πίκα προς τον #Κ. Η Δύση δεν πρέπει να
βάλει τον #Α, αλλά να αφήσει τον εκτελεστή να κερδίσει τη λεβέ με τον #Κ,
γιατί αλλιώς ο εκτελεστής θα κάνει 2 λεβέ από πίκα. Αφού εξασφαλίζει την 9η
λεβέ του ο Νότος δοκιμάζει τα σπαθιά (στα 9 φύλλα δεν κάνουμε εμπάς εκτός
ορισμένων περιπτώσεων) και το χαμόγελο επιστρέφει στα χείλη του μόλις και
οι δύο αντίπαλοι δίνουν 2 γύρους σπαθί.
Όλοι στη 2η
μοίρασε ο Ν

♠ AJ1094
♥ J82
♦ 765
♣ 42

♠ 86
♥ 9753
♦ K843
♣ AJ3
Β

Αντάμ: ♣4

Δ

Α
Ν

Δύση
πάσο
πάσο
Όλοι πάσο
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Βορράς
2♣
3♥

Ημερολόγιο Μαθητών
ΜΑΡΤΙΟΣ
Σάββατο 22/3/2014
3η μαθητική ημερίδα
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
Κυριακή 27/4/2014
4η μαθητική ημερίδα
ΙΟΥΝΙΟΣ
Κυριακή 1/6/2014
5η μαθητική ημερίδα

♠ Κ52
♥ Κ4
♦ J102
♣ Q10965

♠ Q73
♥ ΑQ106
♦ AQ9
♣ K87

Νότος
1XA
2♥
4♥

Δωρεάν Συμμετοχή έχουν οι:
Φωτεινάκης Ανδρέας
Γαλανάκης Ιωάννης
Ρισάνι Ναμπίλ
Γράτσου Λαυρεντία

Ανατολή
πάσο
πάσο

Σάββατο 22 & Κυριακή 23 /6 /2014
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαθητών

O Νότος με 17π. Και Ο.Κ. Ανοίγει 1ΧΑ και ο Βορράς ξεκινάει με
Stayman. Όταν ακούει ότι ο Νότος έχει 4φυλλη κούπα κάνει
πρόταση για μανς στις κούπες. Ο Νότος με maximum χέρι την
αποδέχεται και αγοράζει 4♥.
Η Δύση δεν θέλει να βγει σε χρώμα που έχει ΑJ και κάνει αντάμ
από το 2φυλλο σπαθί το ♣4. O εκτελεστής πρέπει να βάλει τον
♣J από τον μορ και όταν η Δύση σκεπάσει με την ♣Q να κερδίσει
τη λεβέ με τον ♣Κ. Ο Νότος βλέπει ότι για να βγάλει το
συμβόλαιό του πρέπει τα καρά να είναι 3-3 στα χέρια των
αντιπάλων και η Δύση να μην έχει Kjxx ατού.
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