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Καλή Χρονιά!
Απολογισμός του 2012;
Ξεκινήσατε μπριτζ. Νέο γνωστικό, αλλά και κοινωνικό πεδίο για
όλους σας. Ο καθένας σας γνωρίζει τι έφερε στη ζωή του το
μπριτζ και ευχόμαστε από καρδιάς να σας γεμίζει και να ομορφαίνει το χρόνο και τις σχέσεις σας.
Στόχοι για το 2013;
Για έναν παίκτη του μπριτζ – και πολύ περισσότερο για όλους
εσάς που είστε νέοι παίκτες – οι στόχοι για μια νέα χρονιά θα
μπορούσαν να ήταν οι εξής και ευχόμαστε να τους πετύχετε
όλους:
−

Μεγαλύτερη αγωνιστική παρουσία

Το να παίρνουμε μέρος σε τουρνουά, πέρα από την όποια μας
ευχαρίστηση έχει και μια μορφή αθλητικού πλάνου, που
φτιάχνοντας τον χάρτη του από την αρχή του έτους δίνει εικόνα
για την πρόοδό μας. Και μη ξεχνάτε: αρκεί η συμμετοχή, όχι η
νίκη. Ετοιμαστείτε, λοιπόν, για τα ταυτόχρονα τουρνουά
μαθητών, αλλά και για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα τον Ιούνιο.
−

Βελτίωση της επικοινωνίας με τον συμπαίκτη

Στο μπριτζ θα πρέπει να αλλάζουμε και να παίζουμε με αρκετούς συμπαίκτες. Τα κριτήρια είναι διαφορετικά κάθε φορά: είναι φίλος και απολαμβάνω το να παίζω μαζί του, είναι πιο
έμπειρος παίκτης και όλο και κάτι μαθαίνω παίζοντας μαζί του,
είναι ένας ενδιαφέρων άνθρωπος και το να παίζω μαζί του δημιουργεί σιγά σιγά μια καινούργια σχέση – και άλλα πολλά.
Μετά το παιχνίδι, όμως, και όχι κατά τη διάρκειά του – το να
συζητώ για το πώς παίξαμε, ποιά ήταν τα λάθη μας και τι πρέπει
ο καθένας μας να βελτιώσει, είναι αυτό που θα μας εξελίξει και
τους δυο και...αθλητικά
−

Να γνωρίσω ένα καινούργιο μέρος της Ελλάδας
μέσω του μπριτζ

Αχ αυτή η Παρεμβολή!
Οι αντίπαλοι δεν μας αφήνουν πια ανενόχλητους να
ανταλλάξουμε τις πληροφορίες μας με το συμπαίκτη,
να πούμε τα χρώματά μας, να προσθέσουμε τους
πόντους μας και να καταλήξουμε στο καλύτερο δυνατό
συμβόλαιο. Αρχίζει ο συναγωνισμός........
Το σκεπτικό μας στο παιχνίδι πλέον αλλάζει εντελώς.
Οι πληροφορίες που συλλέγουμε είναι περισσότερες
και αν δεν αξιολογηθούν σωστά μπορεί να οδηγήσουν
τόσο σε λάθος συμβόλαιο όσο και σε λάθος τρόπο
σκέψης.
Τα παρακάτω ερωτήματα μπαίνουν δυνατά στην όλη
διαδικασία. Αναλογιστείτε τα λοιπόν και στα επόμενα
τεύχη θα τα βλέπουμε πιο αναλυτικά.
1. Σε ποιά μανς είμαστε;
Δεν έχει πλέον να κάνει μόνο με το τι πριμ θα πάρουμε
αν παίξουμε ένα συμβόλαιο μανς ή σλεμ, αλλά και με
το ποιός άξονας θα παίξει και τι θα πληρώσει. Πολλές
φορές μπορεί να μας συμφέρει να παίξουμε και ας
μπούμε μέσα
2. Ποιός άξονας έχει τους περισσότερους
πόντους;
Ένα ερώτημα που θα πρέπει να θέτουμε συχνά κατά
τον συναγωνισμό αξιολογώντας κάθε φορά – ανάλογα
με την απάντηση – το πώς πρέπει να κινηθούμε στην
αγορά
3. Τι με εμπόδισε η παρεμβολή να πω;

Ήδη το αγωνιστικό ημερολόγιο της ΕΟΜ είναι γεμάτο με εκδρομικούς αγώνες που θα διοργανώσουν τα διάφορα σωματεία
της Αττικής και με αγώνες που θα πραγματοποιηθούν στην Περιφέρεια. Μην αφήσετε την ευκαιρία να πάει χαμένη.
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

Το φλουρί για τους μαθητές
Την Πρωτοχρονιάτικη πίτα για τους μαθητές θα κόψει η
ΕΟΜ το Σάββατο 26 Ιανουαρίου το απόγευμα, στον
σύλλογο ΟΑΜ, Ιπποκράτους 6-8, στο Χαλάνδρι.
Η προκήρυξη για τον εορταστικό αυτό αγώνα, που θα
δώσει πολλά έπαθλα, αλλά και το σύμβολο της τύχης για
τη νέα χρονιά σ' όποιον κερδίσει το φλουρί, θα σας ανακοινωθεί μέσα στη βδομάδα από τους δασκάλους σας,
στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση, σε όσους λαμβάνετε το
εφημεριδάκι, αλλά θα αναρτηθεί και στο site της ΕΟΜ,
στις διοργανώσεις.
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Το πήραμε το μάθημα;
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Κι αν δεν με εμπόδισε, μπορώ πραγματικά
να το πώ ακόμη και τώρα; Π.χ μπορώ να πω το ΧΑ,
που θα έλεγα, χωρίς κράτημα στο χρώμα των
αντιπάλων;
4. Τι αντάμ θα μου κάνουν ή θα κάνω;
Μια παρεμβολή γίνεται και για να υποδείξει αντάμ,
εκτός από το να παρεμποδίσει τους αντιπάλους ή να
πάρει την αγορά. Ξέρω, λοιπόν ή μπορώ να υποθέσω
περισσότερα σε σχέση με το ζήτημα της αντάμ
5. Έχουν φιτ και έχουμε φιτ. Ποιός θα παίξει
και σε ποιό επίπεδο;
Το πλέον ζόρικο ερώτημα.....
Φίλοι μου,δεν είναι ωραίο;:έχουμε τόσα πολλά να
πούμε!!!...........................................................
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Λύσεις τεύχους 8
Πρόβλημα 1: Μετά την παρακάτω αγορά ο Ν εκτελεί 4♥.
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Πρόβλημα 2 – Μετά την παρακάτω αγορά ο Ν εκτελεί
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O Νότος μετράει ότι θα χάσει μιά πίκα και μια κούπα, αν δεν
περνάει η εμπάς και δυο καρό. Στα σπαθιά υπολογίζει ότι η Δ έχει
βγει από τον ♣Κ και γι' αυτό βάζει μικρό στην πρώτη λεβέ μια και
έχει την Q στο χέρι. Η Δ όμως έχει κάνει αντάμ το σόλο σπαθί και
τώρα η Α, παρατηρώντας προσεκτικά τα φύλλα, αν γυρίσει σπαθί θα
μπορέσει να εξασφαλίσει μια ακόμη λεβέ για τον άξονά της. Ακόμα
και έτσι όμως ο Ν, παίζοντας πρώτα ♦Α και καρό, κόβει στον μορ
και κάνει την εμπάς κούπα η οποία περνάει. Θα δώσει λοιπόν τελικά
στην άμυνα τον ♠Α, τον ♣Κ και ένα κοφτό σπαθί, βγάζοντας το
συμβόλαιό του.
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Ο Ν έχει 5 άμεσες λεβέ (δυο από καρό και 3 από σπαθί). Θα πρέπει
αμέσως να κάνει την εμπάς καρό (μικρό στον J) που, ναι μεν χάνει,
αλλά του εξασφαλίζει μια ακόμη από καρό και επιπλέον, ό,τι και να
του γυρίσουν οι αντίπαλοι, μπορεί να στρέψει χωρίς φόβο την
προσοχή του πρώτα στις κούπες (να διώξει τον Α) και μετά στις
πίκες. Μια ακόμη λεβέ “δώρο” έρχεται και από τα σπαθιά αφού
πέφτει ο J δίφυλλος.
Στην αγορά, σημειώστε ότι ο Ν επαναδηλώνει 2ΧΑ δείχνοντας
δυνατό χέρι 18-19π με ΟΚ. Δεν πρέπει να πει τις κούπες του, γιατί
τότε θα έδειχνε ανώμαλη κατανομή.
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Ειδήσεις

Ειδήσεις

Στους αγώνες των εορταστικών διακοπών,
στα διάφορα σωματεία, νίκησαν οι:
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Μπλαζογιαννάκη Α – Φουράκη Ρ
και Κουτσάκης Κ – Παπαδάκης Κ
ΑΕΠΜΑ: Γρηγοριάδου Χ – Πολίτης Κ
ΑΟΜΒ: Μιχαηλίδης Π – Παγώνη Α
και Εσπερίδης Ι - Μιχαηλίδης Π
και Ζέη Μ – Βλασιάδη Τ
ΔΑΦΝΙ: Μαρκοπούλου Β – Κλαδή Α
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ: Πετράκη Σ
ΙΚΑΡΟΣ: Τζίνα Γ – Πολικέττι Τ
ΙΟΠΟΡ: Διολέτας Γ – Φέγγος Α
ΟΑΜΛΕ: Φραγκιάς Η – Παπαγεωργίου Ρ
και Λειβαδάρας Θ – Στάμου Θ
ΟΑΜΚΗ: Πρατικάκης Μ – Γεωργαλής Χ
και Καραμήτρος Γ – Τζεμπετζή Ρ
ΟΑΜΡ: Ευσταθίου Ν – Κοψιάς Ν
και Ανθούλας Κ – Βολονάκης Π
ΟΜΑ: Θεοδοσίου Α – Τσουκαλάς Χ
ΟΠΑΦ: Μελισσείδου Ε
και Μπουρίκος Π. - Παπαστεφάνου Γκ
ΣΑΤ: Γλένη Κ – Γιώνα Α
ΧΟΜ: Στρογγυλός Β – Κασμάς Ε
και Οικονόμου Σταυ – Νύκτας Δ

Ταυτόχρονα τουρνουά
Στο αγωνιστικό μπριτζ έχουμε την ευκαιρία, μέσω των
δυνατοτήτων που μας δίνει το διαδίκτυο, να παίζουμε τις ίδιες
ακριβώς διανομές σε διαφορετικές τοποθεσίες (συλλόγους)
και να συγκρινόμαστε σαν να τις παίξαμε όλοι μαζί. Έτσι
προκύπτει μια κατάταξη των ζευγαριών τόσο τοπική, όσο και
συγκεντρωτική και δίνεται η ευκαιρία και σε
απομακρυσμένους συλλόγους, όπως αυτοί της περιφέρειας,
να συμμετέχουν σε έναν μεγάλο αγώνα χωρίς να
επιβαρυνθούν οι αθλητές με οδοιπορικά.
Οι παίκτες με αυτόν τον τρόπο έχουν μια πιο ευρεία εικόνα
της απόδοσής τους και πολλές φορές βλέπουν το προσωπικό
τους αποτέλεσμα σε μια διανομή να αλλάζει, από αρνητικό σε
θετικό – ή το ανάποδο –, μόλις προστεθούν σε αυτήν
περισσότερα σκορ προερχόμενα από τα υπόλοιπα σωματεία.
Ταυτόχρονα λοιπόν θα είναι και κάποια μαθητικά τουρνουά,
που σύντομα θα οργανώσει η ΕΟΜ. Στην Αττική θα
πραγματοποιούνται σε έναν σύλλογο, με στόχο να
συναντηθείτε και να γνωριστείτε μεταξύ σας, αλλά και να
γνωρίσετε από κοντά και τα εντευκτήρια των διαφόρων
συλλόγων.

Συγχαρητήρια σε όλους!

Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2013

-2-

Τεύχος 9ο

