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Και η άμυνα κάνει... πλάνο!
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 πραγματοποιήσουμε το Συμβόλαιο μας ως
αμυνόμενοι πρέπει να οργανώσουμε ένα πλάνο
άμυνας. Πρέπει :
 να μετρήσουμε τις λεβέ του άξονα, χρώμα –
χρώμα,
 να προσδιορίζουμε τα χρώματα όπου μπορούμε
να βρούμε τις λεβέ που μας λείπουν,
 να συμπεράνουμε αν ο συμπαίκτης έχει σε αυτά
τα χρώματα τα απαραίτητα φύλλα,
 και τελικά… να κάνουμε ένα “αντιπλάνο”, να
προσπαθήσουμε δηλαδή να βρούμε το πλάνο που
θα ακολουθήσει ο εκτελεστής και να του το
....χαλάσουμε!
Όλα αυτά δε μας αφήνουν το χρόνο να πλήξουμε, πόσο
μάλλον που με την αντάμ, αλλά και τα φύλλα που
εμφανίζει στη διάρκεια του παιχνιδιού, ο συμπαίκτης μας
δίνει πληροφορίες που μας βοηθούν να γνωρίζουμε σε τι
μπορούμε να στηριχθούμε. Στην επόμενη σελίδα
παραθέτουμε αναλυτικά ένα παράδειγμα και τις σκέψεις
που κάνουμε ως αμυνόμενοι.
5η ταυτόχρονη μαθητική ημερίδα:

Μαθητικά Τουρνουά
Οι νικητές των μαθητικών τουρνουά,
από 19 έως 26 Μαΐου ήταν:
• ΑΑΑ (Αιγάλεω):
Μαρκοπούλου Β – Πετίνης Β
Καμπουράκης Μι – Λευκαδίτη Ε
• ΑΟΜ (Μιχαλακοπούλου):
Ραχμανίδης Γ – Καλογήρου Χ
• ΑΟΜΒ (Γλυφάδα):
Λογοθέτης Δ – Πλίτση Κ
• ΑΟΜΨ (Παλαιό Ψυχικό):
Σπίθα Κ – Μπουκουβάλα Σ
Στάμου Μπ – Παπαϊωάννου Αγ
• ΑΟΤ (Παλαιό Φάληρο):
Αγγελικοπούλου Σ – Καρανίκα Ε
• ΕΔΡΑ (Βριλήσσια):
Καραντώνης Α – Φωτόπουλος Ι
Ζουγανέλης Ι
• ΙΚΑΡΟΣ (Νέα Σμύρνη):
Ρομπλό Α – Χατζηχριστοδούλου Κ
• ΛΑΤΩ (Άγιος Νικόλαος):
Ντζελέπης Κ – Ψωμόπουλος Χ
• ΟΑΜΚΗ (Εκάλη):
Βαλασοπούλου Μ – Περικλέους Ν
• ΟΑΜΛΕ (Μαρούσι):
Γαβαλάκης Ν – Γιαννόπουλος Ε
Μαλαμόπουλος Ε – Κορδάκη Ε
• ΟΠΑΦ (Χαλάνδρι):
Παπαπανάγου Χρόνη Μ – Φαμπρικέζη Θ
• ΣΛΑΜ (Μυτιλήνη):
Ευστρατίου Α – Σταυρινός Γε
Καραχάλια Μ – Σταυρινός Γε
• ΧΟΜ (Χίος):
Λουκά Να – Μπορμπαντωνάκη Μ
Συγχαρητήρια σε όλους!

Σάββατο 31 Μαΐου στις 18:00
Στην Αττική:
1. ΑΟΜΨ
(Κονδυλάκη 8, Π. Ψυχικό)
2. ΟΑΜΠΕΙ
(Εγκαταστάσεις ΠΟΙΑΘ,
Ακτή Δηλαβέρη 3, Μικρολίμανο)
Δωρεάν Συμμετοχή έχουν οι:
Ρασέλη Ε & Δήμου Αε
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Παράδειγμα :

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ : 4♠ από το Νότο ΑΝΤΑΜ : ♥Q
K 10 3
85
AQJ96
974
875
Β
Δ
Α
Ν
A963
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
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 !
4. Λείπουν λοιπόν τρεις. Πού μπορούμε να τις βρούμε ;
 Στις κούπες αποκλείεται. Ο Νότος έχει τον Ρήγα, το ξέρουμε, και ο μορ θα μπορέσει να κόψει τις
υπόλοιπες.
 Ούτε στα καρό: από τον 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…)
5. 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 …
6. Τι ελπίζουμε να έχει ο συμπαίκτης και, επομένως, με ποιο φύλλο πρέπει να ξεκινήσουμε (φυσικά, μπορεί το
συμβόλαιο να είναι ακλόνητο);
7. Αν ο συμπαίκτης έχει Άσο και Ντάμα σπαθί πρέπει να γυρίσουμε τον 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.
Τα φύλλα στη διανομή ήταν :
K 10 3
85
AQ J96
974
42
Q J 10 4
743
AQ 52

875
A963
10 5 2
J 10 8
AQ J96
K72
K8
K63

Και η ικανοποίηση για μια σωστή άμυνα μας θυμίζει για μια ακόμη φορά να είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό το υπέροχο παιχνίδι!
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