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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!

 Η Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ έχει σελίδα στο
facebook. Κάνετε “like” , γίνετε “φίλοι” κι έχετε αμέσως
έναν ακόμη τρόπο να ενημερώνεστε και να επικοινωνείτε.
 Οι απόκριες έφτασαν και το μπριτζ ίσως σας δώσει
ιδέες αλλά και λύσεις για ...ξέδομα. Θεματικά πάρτι, στολές
που παραπέμπουν στην τράπουλα ή στις καταστάσεις της,
αποκριάτικοι χοροί που οργανώνουν κάποια σωματεία, όλα
ευκαιρίες για γλέντι. Βαφτείτε, βάλτε καπέλα, περούκες,
χορέψτε. Καλή διασκέδαση!
 Παράδοση είναι στο μπριτζ και οι εκδρομές την Καθαρά
Δευτέρα. Συνδυάζοντας τα κούλουμα με το αγαπημένο μας
παιχνίδι πολλά σωματεία οργανώνουν αγώνες εκτός
Αθηνών. Αμέσως μετά ακολουθεί το ιστορικό για το μπριτζ
Φεστιβάλ της Καλαμάτας. Όπως και να χει την Άνοιξη δε
θα τη γλιτώσουμε και το αγωνιστικό μας ημερολόγιο δίνει
πολλές ευκαιρίες για εκδρομές. Όπου μαθητικό τουρνουά κι
εμείς.
 Μήπως στο σωματείο σας έχει ξεκινήσει νέο γκρουπ
τον Ιανουάριο; Αν θελήσετε λοιπόν σε κάποιο μάθημα μια
μικρή επανάληψη δεν είναι κακό. Θα γνωριστείτε έτσι και
με τους ....καινούργιους.
 Το να παρακολουθείτε καλούς παίκτες να παίζουν μπριτζ
μοιάζει με φροντιστήριο. Το “κίμπιτζινγκ” είναι κι αυτό
μια τέχνη. “Κίμπιτζερ” λέμε στο μπριτζ αυτόν που στέκεται
δίπλα στο τραπέζι και βλέπει. Λέγεται ότι ο όρος δηλώνει
αυτόν που παρακολουθεί κάτι χωρίς να το γνωρίζει.
Δυστυχώς το παιχνίδι μας δεν μπορούν να το
παρακολουθήσουν άνθρωποι που δεν ξέρουν να παίζουν,
όπως στα άλλα αθλήματα. Μέχρι και ο Διεθνής Κανονισμός
του Μπριτζ έχει προβλέψει νόμους και κανόνες για τους
θεατές.
Αν λοιπόν θέλετε να είστε ένας σωστός κίμπιτζερ, ζητήστε
την άδεια του διαιτητή αλλά και του παίκτη που θέλετε να
παρακολουθήσετε, καθίστε δίπλα του, παίξτε νοερά μαζί του
χωρίς να κοιτάτε και τα φύλλα του διπλανού του και
αποφύγετε όσο το δυνατόν τα σχόλια και τις ερωτήσεις.
Μπορεί να διαπιστώσετε ότι ένας πρωταθλητής έβαλε μέσα
ένα συμβόλαιο που εσείς θα το βγάζατε. Χμμμ! Ευκαιρία
για μια καλή συζήτηση, αλλά στο τέλος του γύρου. Αλήθεια,
μπορείτε να σκεφτείτε έναν καλό λόγο που κάποιος πολύ πιο
έμπειρος από σας θα έβαζε μέσα ένα “εύκολο”
συμβόλαιο;....................

Η τέταρτη και τελευταία ημερίδα του
μαθητικού Grand Prix
θα γίνει την Κυριακή 7 Απριλίου
στα σωματεία ΜΕΛΙΣΣΙΑ ( στην αίθουσα
“Τέλης” έναντι Ιεράς Μονής Πεντέλης) και στα
εντευκτήρια του ΙΚΑΡΟΥ (Ελ. Βενιζέλου 78
στη Νέα Σμύρνη).


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.

Αυλαία!
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Χρήσιμα

Μπορείτε από τώρα να δηλώνετε συμμετοχή
στην ΕΟΜ.
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Β κύκλος μαθημάτων
Τι μας περιμένει;
Αυτό είναι ένα γενικό ερώτημα της εποχής μας και ακούω πολλούς να το εκφέρουν ρητορικά, υπονοώντας τις ασχή μιες της οικονομικής κατάστασης της χώρας μας.
Ας κάνουμε λοιπόν το παιχνίδι μας παράδειγμα και ενώ μιλάμε για μπριτζ αφήστε την παραβολή να....δουλέψει.
Εν μέσω .....σαρακοστής και γενικότερης οικονομίας, εμείς στον δεύτερο κύκλο θα μάθουμε τα δυνατά ανοίγματα.
Θα μας τυχαίνουν σπάνια χέρια άνω των 20 πόντων, αλλά όταν έρχονται θα μπορούμε να δείξουμε στον συμπαίκτη
ότι η μανς, και άλλες φορές το σλεμ, είναι κοντά.
Θα μάθουμε να μη φοβόμαστε το σλεμ. Θα μάθουμε να το “μυριζόμαστε”, να το πλησιάζουμε και θα έχουμε τα
εργαλεία να προστατευόμαστε και να φτάνουμε στις 12 και 13 λεβέ με την δέουσα σιγουριά.
Θα μάθουμε τα αδύνατα ανοίγματα. Παρότι οι πόντοι μας θα είναι πολύ λίγοι, εμείς θα ανοίγουμε ακόμη πιο δυνατά,
στο επίπεδο 3 και 4. Θα καταφέρνουμε έτσι να μπλοκάρουμε και να μπερδεύουμε τους αντιπάλους και κάποιες φορές
θα βρίσκουμε δυνατότερο το συμπαίκτη μας, ώστε να παίξουμε το καλό συμβόλαιο.
Θα μάθουμε ακόμη περισσότερα μυστικά για τις επαναδηλώσεις. Καθώς με το άνοιγμα 1 σε χρώμα, αλλά και την
απάντηση σε νέο χρώμα, το εύρος των πόντων είναι αρκετά μεγάλο, η επαναδήλωση του κάθε παίκτη θα διασαφηνίζει το τοπίο και θα οδηγεί με μεγαλύτερη σιγουριά στο σωστό συμβόλαιο.
Με περισσότερες “ώρες πτήσης” θα γίνουμε ακόμη καλύτεροι γνώστες των κανόνων του παιχνιδιού και - το κυριότερο – ακόμη καλύτεροι σύντροφοι στην επικοινωνία, αλλά και τη συμπεριφορά.
Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε όλες τις ελλείψεις του πρώτου κύκλου, θα τις καλύψουμε και με τα νέα μαθήμα τα
θα ...δυναμώσουμε.
Τελικά, αυτό που μας περιμένει είναι αγορά, άμυνα και εκτέλεση, νίκες και ήττες, δουλειά αλλά και απόλαυση.
Για να μην πω για την άνοιξη και την ανάσταση, που μας περιμένουν έτσι κι αλλιώς.
Τι λέτε; Μπορεί να μας περιμένει κάτι αν δεν του έχουμε δώσει εμείς ραντεβού;!

Φεστιβάλ Καλαμάτας
Μαθητικό Grand Prix
Αναλυτική Προκήρυξη στο site της ΕΟΜ στις διοργανώσεις
ΜΗΝ ΤΟ ΧΑΣΕΤΕ!

Στους μαθητικούς αγώνες των σωματείων της εβδομάδας 11/3 – 17/3 νικητές ήταν:
ΑΕΠΜΑ: Ζαγκλής Κ
ΑΟΜΒ: Σπανιάς Δ – Μανουσάκης Π και Σακελλαρίου Γ. - Εσπερίδης Γ
ΑΣΝΒ: Δρούβης Χ – Αφουξενίδης Γ
(ΔΑΦΝΙ): Κυμάκη Ε – Ρόδη Β και Κλαδή Κ – Μαρκοπούλου Β
(ΕΔΡΑ Βριλλήσια): Καλαμποκίδου Λ – Νικάκης Π
ΘΡΑΚΟΜ: Κλαμπάνη Ε – Καρπάτσιου Β
ΙΚΑΡΟΣ: Καννάς Κ – Βλάχος Ο
ΙΟΠΟΡ: Διολέτης Γ – Φέγγος Α
ΟΑΜΛΕ: Λύδη Μ – Χαραλάμπους Ν
ΟΑΜΡ: Τσέτσερη Κ – Χατζηνικόλας Σ
ΟΜΑ: Τραχανάς Γ
ΣΛΑΜ: Ψυχογιού Δ
ΧΟΜ: Λημναίου Ε – Δημητρακόπουλος Π
Συγχαρητήρια σε όλους!
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