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Μπριτζ, το νέο σας χόμπυ

Το πήραμε το μάθημα;

Πέρασε περίπου ένας μήνας από την ημέρα που τα
περισσότερα σωματεία είχανε προγραμματίσει το πρώτο
τους ραντεβού για μαθήματα μπριτζ.

Στο προηγούμενο εφημεριδάκι ο Γκούφυ ρώτησε τον Σνούπυ
ποιοι είναι οι δυο απαράβατοι κανόνες (ή καλύτερα
“κανονισμοί”) του μπριτζ.

Πλέον έχουν οριστικοποιηθεί οι μέρες και ώρες που
πραγματοποιείται το παιχνίδι, με την καθοδήγηση των
δασκάλων σας, σε όλα τα “στέκια” της Αττικής, αλλά και
της υπόλοιπης Ελλάδας.

Μα φυσικά – όπως έχετε ήδη διαπιστώσει – ο ένας είναι ότι
παίζουμε αριστερόστροφα και ο άλλος ότι παίζουμε πάντα το
χρώμα που ζήτησε ο παίκτης που ξεκίνησε μια λεβέ.
Δηλαδή, θα αναρωτηθεί κάποιος, τους άλλους κανόνες που
μαθαίνουμε μπορούμε να τους παραβούμε; Όχι, βέβαια. Αυτό
που συμβαίνει, όμως, είναι ότι έχουν εξαιρέσεις κάποιες φορές.

Στο site της Ομοσπονδίας (www.hellasbridge.org) και στο
“Μάθετε Μπριτζ” μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα και
φυσικά να το αξιοποιήσετε αν ποτέ χρειαστεί.

Κανόνες καλού παιξίματος και τα μυστικά τους:
Ο δεύτερος παίκτης παίζει μικρό και μάλιστα χωρίς δισταγμό
για σκέψη, ώστε να μη φανερώσει κάποιο ονέρ που τυχόν
κρατά. Παίζει μικρό γιατί ο συμπαίκτης του ακόμα δεν έχει
βάλει φύλλο σε αυτή τη λεβέ. Εξαίρεση; Μόνο αν ο πρώτος
έχει παίξει ονέρ και έχετε το μεγαλύτερο μπορείτε να το βάλετε

Ήδη έχετε γνωριστεί με τους συναθλητές σας στο σωματείο
της επιλογής σας, έχετε παίξει ακόμα και με διαφορετικό
συμπαίκτη, αλλά και αντιπάλους.
Μη διστάσετε λοιπόν, αν για κάποιο λόγο δεν μπορέσετε να
παρακολουθήσετε κάποιο μάθημα στο σύλλογό σας, ή αν
βρίσκεστε σε κάποια άλλη περιοχή της Αθήνας ή πόλη της
Ελλάδας που γίνονται μαθήματα, να πάτε εκεί για μπριτζ.
Γιατί να το χάσετε;!

Ο τρίτος παίκτης βάζει τα δυνατά του για να αναγκάσει τον
τελευταίο να κερδίσει με το μεγαλύτερο δυνατό φύλλο του. Αν
μάλιστα παίζει μετά τον μορ διαπιστώνει ακόμη πιο εύκολα
ποιο από τα φύλλα του είναι “τα δυνατά του”. Στο παρακάτω
παράδειγμα ο παίκτης με το ΚJ2 πρέπει να παίξει το J γιατί
ξέρει πως μόνο ο Άσος μπορεί να τον κερδίσει.

Όπως έχετε καταλάβει, αυτό που μαθαίνουμε είναι μια
“διεθνής γλώσσα”, που σε λίγο καιρό θα είναι ένα
εξαιρετικό εφόδιο για ακόμη περισσότερες νέες γνωριμίες,
κοινωνικές - αλλά και αγωνιστικές - επαφές και τελικά
διασκέδαση, απόδραση από τα καθημερινά μας
προβλήματα. Δηλαδή: σκέτη απόλαυση.
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Δεν κάνω αντάμ κάτω από Άσο σε συμβόλαιο με ατού.
Προσοχή: αυτό δε σημαίνει ότι βγαίνω τον Άσο. Δεν επιλέγω
καν αυτό το χρώμα για να κάνω αντάμ.

Και τι πιο απολαυστικό τελικά απ' αυτή την απέραντη
ποικιλία: διαφορετικά μέρη για να παίζω μπριτζ, κάθε λογής
άνθρωποι – μικροί, μεγάλοι, συμπαθητικοί, δύσκολοι, τόσοι
και τόσοι διαφορετικοί συνδυασμοί στην τράπουλα, που μας
περιμένουν να λύσουμε το γρίφο τους.

Οι κανόνες για την αντάμ ισχύουν και κάθε φορά που
ΞΕΚΙΝΑΩ ένα χρώμα που δεν έχει ξαναπαιχτεί. Μη σας
μπαίνουν ιδέες να βγείτε άλλο φύλλο από αυτά που έχουμε
συμφωνήσει. Τον μόνο που θα κοροϊδέψετε είναι ο συμπαίκτης.

Ελπίζω λοιπόν το νέο σας χόμπυ να σας έχει ενθουσιάσει,
όσο έχει ενθουσιάσει και μας το γεγονός πως όλοι εσείς
είστε πια κοντά μας.

Εκτελώ συμβόλαιο με ατού: φροντίζω να παίζω αμέσως ατού
μέχρι οι αντίπαλοι να μην έχουν πια. Στη συνέχεια δεν έχω
λόγο να παίξω ατού παρά μόνο για να κόψω κάποια λεβέ.

Η επικοινωνία μας θα συνεχίζεται πλέον κάθε βδομάδα και
το εφημεριδάκι θα το λαμβάνετε στο e-mail σας, μόλις
συμπληρωθεί η λίστα μας με τις διευθύνσεις σας.

Εκτελώ συμβόλαιο χωρίς ατού: το χρώμα που έχουμε πιο
πολλά φύλλα μαζί με τον συμπαίκτη θα μου αποφέρει
πρόσθετες λεβέ. Σε αυτό το χρώμα στρέφω την προσοχή μου
λοιπόν, εξαντλώντας τα φύλλα των αντιπάλων. Όταν δεν θα
έχουν να ακολουθήσουν, θα κερδίζω λεβέ και με τα μικρά του
φύλλα.

Όσοι δεν έχετε ηλεκτρονική διεύθυνση, μπορείτε να το
ζητάτε από τους δασκάλους σας.
Αν κάποιοι από σας δεν συμπληρώσατε e-mail στο
στατιστικό σας δελτίο και εν τω μεταξύ αποκτήσατε,
μπορείτε να γραφτείτε στη λίστα “Μαθητές 2012 – 2013”
από το www.hellasbridge.org/epikinonia, ακολουθώντας
τις οδηγίες.

Μπριτζ;
Μετρώ
Προσθέτω
Κι αφαιρώ
μέχρι το δεκατρία...

Καλή συνέχεια σε όλους!
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Ασκήσεις

Λύσεις προηγούμενου τεύχους
Απ' ό,τι είδα δεν σας παίδεψε ιδιαίτερα το σταυρόλεξο
στο προηγούμενο εφημεριδάκι. Καλό σημάδι αυτό, γιατί
δεν ήταν και λίγες οι καινούργιες λέξεις που
προστέθηκαν στο λεξιλόγιό σας μέσα από το μπριτζ.
Παραθέτω τις λύσεις και σας ευχαριστώ που κάνατε τον
κόπο και στείλατε απαντήσεις.

Έχετε δει την ταινία Karate Kid;
Στην

ταινία

ο

σοφός

δάσκαλος

καράτε. Αντί όμως για καράτε, τον έβαζε να
σφουγγαρίζει

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
2. ΧΕΡΙ: Έτσι ονομάζονται όλα τα φύλλα ενός
παίκτη
4. ΠΙΚΕΣ: Τα μπαστούνια στο μπριτζ
5. ΧΡΩΜΑ: Έτσι λέγεται κάθε σχέδιο της
τράπουλας στο μπριτζ
7. ΕΟΜ: Αρχικά της Ομοσπονδίας μας
9. ΔΥΣΗ: Παίζει μετά το Νότο
10. ΑΞΟΝΑΣ: Ονομασία του Βορά - Νότου
ή της Ανατολής - Δύσης
13. ΑΣΟΣ: Το μεγαλύτερο φύλλο στο μπριτζ
14. ΔΙΑΝΟΜΗ: Έτσι ονομάζεται μια μοιρασιά στο
μπριτζ

αυτή,

υποσχέθηκε στον μαθητή του να του μάθει

αυτοκίνητα.

πατώματα
Με

διαμαρτυρήθηκε,

και

αγανάκτηση
ώσπου

ο

να

τρίβει

ο

μικρός

δάσκαλος

του

απέδειξε πως οι κινήσεις των χεριών του, που είχε κάνει κτήμα του με
τόσο σφουγγάρισμα και τρίψιμο, ήταν αυτές ακριβώς που έπρεπε να
έχει μάθει για να αμύνεται εξαιρετικά στο καράτε. Ήταν ένα έμμεσο αλλά
εκπληκτικό μάθημα!
Έτσι και στο μπριτζ. Μη δυσανασχετείτε με τις ασκήσεις και τους
συνδυασμούς φύλλων που σας βάζουν οι δάσκαλοι. Μην πείτε “άντε,
πότε θα παίξουμε;” ή “τι νόημα έχουν οι ασκήσεις του βιβλίου;”.
Ασχοληθείτε μαζί τους και, εντελώς ξαφνικά, μια μαγική στιγμή, θα έχετε
κάνει κτήμα σας τις τεχνικές του αγαπημένου μας παιχνιδιού....

ΚΑΘΕΤΑ:
A973

1. ΓΕΦΥΡΑ: Μετάφραση του "bridge"
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3. ΜΙΚΡΟ: Συνήθως τέτοιο φύλλο παίζει ο
δεύτερος παίκτης
6. ΑΤΟΥ: Μπορεί να κερδίσει λεβέ
8. ΜΠΑΖΑ: Κι έτσι ονομάζεται η λεβέ
9. ΔΑΣΚΑΛΟΣ: Λύνει τις απορίες
11. ΟΜΙΛΟΣ: Κι έτσι το Σωματείο
12. ΤΣΑΚΙΖΩ: "Κόβω" μια λεβέ

KQJ42
ΚQ3
2

Πώς πρέπει να παίξουμε;
Πόσες λεβέ μπορούμε να κάνουμε;

J 9 4
AΚ
3
QJ97

Πανελλήνιοι Αγώνες Μπριτζ

Τι χρειαζόμαστε για να κάνουμε
4 λεβέ
χωρίς να πάρουν χέρι οι αντίπαλοι;

Κ

Ο φετινός Νοέμβριος “φιλοξενεί” δυο Πανελλήνια
Πρωταθλήματα Μπριτζ.

Πόσες λεβέ θα κάνουμε;

4
QJ

Οι αγώνες στο μπριτζ είναι τριήμεροι και πραγματοποιούνται
Παρασκευή βράδυ, Σάββατο απόγευμα και Κυριακή πρωί,
ώστε να διευκολύνονται οι αθλητές που έρχονται από την
Περιφέρεια.

ΑΚQ1098
5
5432

Το πρώτο Σαββατοκύριακο λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι
αθλητές θα αγωνιστούν σε ομάδες (τετράδες ή και μέχρι έξι
αθλητές) για το Κύπελλο Ελλάδας.

Πόσες λεβέ θα κάνουμε
και γιατί;

KQ56
Πόσες λεβέ θα κάνουμε;

6
J1042

Ο άλλος αγώνας του Νοεμβρίου είναι το Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα Κατηγοριών, ο οποίος έχει ένα
προκριματικό στάδιο (16-18 Νοεμβρίου) και ένα τελικό
(τελευταίο Σαββατοκύριακο) και είναι αγώνας ζευγών.

Περιμένουμε τις απαντήσεις
αλλά και τις απορίες σας!

Μέσα από το site της ΕΟΜ μπορεί κανείς να δει τις σχετικές
ανακοινώσεις, προκηρύξεις, αλλά και τα αποτελέσματα με
τους νικητές
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-2-

Τεύχος 2ο

