Η περιπλάνηση στον κόσμο της εμπάς…

Η απλή εμπάς :
Μερικές φορές βρισκόμαστε στην παρακάτω θέση :
Μορ

♣AQ

Χέρι

♣72

Είναι σίγουρο ότι θα κάνουμε τη λεβέ του Άσου, είτε ξεκινήσουμε να παίζουμε
από το χέρι, είτε από το μορ. Ας εξετάσουμε όμως τις δύο παρακάτω
περιπτώσεις :
A. Ο Ρήγας βρίσκεται μετά το μορ. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν
υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε εκτός από το να ελπίζουμε ότι
είναι «ξερός», δηλαδή δε συνοδεύεται από άλλο φύλλο στο ίδιο χρώμα.
Αλλά αυτό είναι πολύ σπάνιο, δηλαδή η πιθανότητα να συμβαίνει είναι
τόσο μικρή ώστε δεν τη λαμβάνουμε υπόψη.
B. Ο Ρήγας βρίσκεται πριν το μορ. Καθώς ξεκινάμε να παίζουμε από το
χέρι, δε συμφέρει τον αριστερά αντίπαλο να βάλει το Ρήγα, δε θα
κέρδιζε τίποτα και θα χρησίμευε στον εκτελεστή στη λύση του
προβλήματος του… Άρα δε θα βάλει το Ρήγα, αλλά εμείς θα παίξουμε
σα να είμαστε σίγουροι ότι τον έχει, οπότε θα βάλουμε την Ντάμα του
μορ και αν ο Ρήγας βρισκόταν πραγματικά αριστερά, η Ντάμα φθάνει
για να κερδίσει τη λεβέ.
Όταν εφαρμόζουμε αυτήν την τεχνική εκτέλεσης λέμε ότι κάνουμε την εμπάς
(εναντίον) του Ρήγα. Μια φορά στις δύο (κάθε φορά που ο Ρήγας βρίσκεται
αριστερά, δηλαδή ευνοϊκά τοποθετημένος για τον εκτελεστή) θα κερδίσουμε
μια λεβέ, ενώ αν βάλουμε τον Άσο, δε θα έχουμε καμιά ελπίδα να κάνουμε
επιπλέον λεβέ εκτός από τη σίγουρη (του Άσου).
Μπορούμε επίσης να κάνουμε εμπάς σε άλλα μεγάλα φύλλα που λείπουν,
όπως η Ντάμα στο παράδειγμα που ακολουθεί :
Μορ

♥KJ6

Χέρι

♥ A32

Παίζουμε πρώτα τον Άσο (για να προφυλαχθούμε στην περίπτωση που η
Ντάμα πέφτει ξερή στον αντίπαλο δεξιά) μετά το 2, και αν ο αντίπαλος
αριστερά βάλει μικρό φύλλο, «περνάμε» το Βαλέ του μορ ελπίζοντας ότι είχε
την Ντάμα.
Λέμε ότι το μεγάλο φύλλο που λείπει – ο Ρήγας στο πρώτο παράδειγμα, η
Ντάμα στο δεύτερο – είναι εντός εμπάς όταν βρίσκεται πριν από την ομάδα
Ονέρ A Q ή K J. Αυτά τα δύο μεγάλα φύλλα ουσιαστικά αντιστοιχούν στα δύο
δόντια μιας φουρκέτας ανάμεσα στα οποία ο Ρήγας ή η Ντάμα βρίσκονται
εγκλωβισμένοι εφόσον περνά η εμπάς.

Η εμπάς με υποστήριξη :
Με τα παρακάτω φύλλα είναι ακόμη εφικτό να φθάσουμε στις δύο λεβέ ;

♥A4
♥ Q2
Αν δοκιμάσουμε να παίξουμε την Ντάμα θα αποτύχουμε όποιος από τους
αντιπάλους και αν έχει το Ρήγα (αν τον έχει ο αριστερά μας αντίπαλος θα
σκεπάσει την Ντάμα με το Ρήγα).
Αν αντικαταστήσουμε τώρα το ♥2 με το ♥J :

♥A4
♥ QJ
και ξεκινήσουμε με την Ντάμα εξασφαλίζουμε δεύτερη λεβέ στο χρώμα αν
ο αριστερά αντίπαλος έχει το Ρήγα. Η εμπάς που κάναμε με αυτόν τον
τρόπο λέγεται εμπάς με υποστήριξη (ξεκινάμε με κάποιο Ονέρ από το ένα
χέρι που υποστηρίζεται από το αμέσως χαμηλότερο Ονέρ, έχοντας κάποιο
υψηλότερο ονέρ στο απέναντι χέρι). Συνεπώς για να είναι δυνατή μια
υποστηριζόμενη εμπάς, χρειάζονται επιπλέον μεγάλα ισοδύναμα φύλλα, ένα
παραπάνω από ότι η αντίστοιχη «απλή» εμπάς.
Παραδείγματα :

♠ J 10 3

♠AJ3

♠ A J 10

♠ AK2

♠ K 10 2

♠ K32

Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις, η εμπάς της Ντάμας γίνεται και από τις δύο
πλευρές. Υπάρχουν δύο πιθανές εμπάς : μια απλή εμπάς και μια εμπάς με
υποστήριξη …

Η «έμμεση» εμπάς :
Με τον όρο έμμεση εμπάς εννοούμε το παίξιμο προς το Ονέρ ενός χεριού
ελπίζοντας ότι ένα μεγαλύτερο Ονέρ που λείπει βρίσκεται στον αντίπαλο που
παίζει αμέσως πριν.
Παράδειγμα :

♠Q54
♠A82
Ο μόνος τρόπος παιξίματος που έχει πιθανότητες επιτυχίας είναι να
«τραβήξουμε» τον Άσο και να παίξουμε μετά το 2 προς το μορ ελπίζοντας ότι
ο Ρήγας είναι τοποθετημένος αριστερά, οπότε εάν τον βάλει, η Ντάμα
μαιτράρεται, ενώ αν βάλει μικρό θα περάσουμε την Ντάμα που θα κερδίσει τη
λεβέ…

Η επαναλαμβανόμενη εμπάς :
Ας υποθέσουμε ότι σε κάποιο χρώμα (πχ πίκες) έχουμε τα παρακάτω φύλλα :

♠6432
♠AQJ5
και για τις ανάγκες του Συμβολαίου πρέπει να κερδίσουμε και τις τέσσερις
λεβέ στο χρώμα… Πως μπορούμε να το πετύχουμε ;
Εύγε αν βγάλατε το συμπέρασμα ότι ήταν απαραίτητο να κάνουμε την εμπάς
του Ρήγα ελπίζοντας ότι είναι τοποθετημένος πριν από τα μεγάλα φύλλα του
χεριού μας, δηλαδή δεξιά μας… Άρα κατεβαίνουμε στο μορ και παίζουμε το 2
«περνώντας» το Βαλέ από το χέρι… που κερδίζει τη λεβέ. Καλά ως εδώ αλλά
δεν έχουμε τελειώσει ακόμη : είδαμε να περνάνε δύο φύλλα των αντιπάλων,
άρα τους μένουν ακόμα τρία. Επομένως, αφού υπάρχει η πιθανότητα ο
αντίπαλος δεξιά να έχει το Ρήγα συνοδευόμενο από ένα άλλο φύλλο, δεν
πρέπει να τραβήξουμε τον Άσο αλλά να κατέβουμε στο μορ χρησιμοποιώντας
ένα άλλο χρώμα για να επαναλάβουμε την εμπάς που θα πετύχει και πάλι
καθώς γνωρίζουμε ήδη τη θέση του Ρήγα.
Αναφέραμε δύο φορές ότι πρέπει να «κατέβουμε στο μορ», και αυτό μπορεί
να γίνει μόνο με τα μαιτρ φύλλα κάποιου ή κάποιων άλλων χρωμάτων. Αυτό
σημαίνει ότι όταν καταστρώνουμε το πλάνο εκτέλεσης, πρέπει να
προβλέψουμε ότι θα κατέβουμε δύο φορές στο μορ και να μη σπαταλήσουμε
τα μεγάλα του φύλλα που θα μας επιτρέψουν κάτι τέτοιο.

Η διπλή εμπάς :
Λέμε ότι κάνουμε μια απλή εμπάς όταν παίζουμε προς κάποιο Ονέρ
ελπίζοντας ότι το ανώτερο Ονέρ που λείπει είναι τοποθετημένο πριν.
Όταν λείπουν δύο Ονέρ, μπορούμε να εφαρμόσουμε την ίδια τεχνική αλλά
δύο συνεχόμενες φορές. Λέμε τότε ότι κάνουμε μια διπλή εμπάς (ή
διπλοεμπάς).
Παράδειγμα :

♠ A J 10
♠ 542
Για να κάνουμε δύο λεβέ στις πίκες (χρώμα που λείπουν ο Ρήγας και η
Ντάμα), κάνουμε μια πρώτη εμπάς παίζοντας το 3 προς το 10. Εάν τα δύο
Ονέρ βρίσκονται πριν από τα A-J-10, το 10 κερδίζει τη λεβέ. Αλλιώς, το 10
χάνει, για παράδειγμα, από την Ντάμα.
Τώρα η κατάσταση είναι :

♠AJ
♠ 54

Το μόνο Ονέρ που έχουν πια οι αντίπαλοι είναι ο Ρήγας. Κάνουμε μια δεύτερη
εμπάς (απλή αυτήν τη φορά) παίζοντας το 4 προς το Βαλέ.
Με αυτόν τον τρόπο θα πετύχουμε να κάνουμε δύο λεβέ όταν ένα
τουλάχιστον από τα δύο Ονέρ που λείπουν βρίσκεται πριν από τη
φουρκέτα.
Υπάρχουν επίσης διπλές εμπάς που επιτρέπουν να κερδίσουμε μια ή δύο
λεβέ.
Παράδειγμα :

♥ A Q 10
♥ 543
Παίζουμε το 3 προς το 10 (πρώτη εμπάς) :
 Εάν ο Ρήγας και ο Βαλές βρίσκονται στη Δύση, κερδίζουμε τη λεβέ με το
10 και δε μένει παρά να ξαναπαίξουμε το 4 προς την Ντάμα για να
κάνουμε τρεις λεβέ συνολικά.
 Εάν ο Ρήγας και ο Βαλές βρίσκονται χωριστά, θα κάνουμε δύο λεβέ
(επιβεβαιώστε το…).
Τέλος, υπάρχουν και οι έμμεσες διπλές εμπάς (που μας υποχρεώνουν να
δώσουμε το χέρι στους αντιπάλους).

Ένα τελευταίο παράδειγμα :

♦QJ6
♦ 542
Για να κάνουμε μια λεβέ στα καρό πρέπει να παίξουμε δύο φορές προς την
Ντάμα και το Βαλέ, ελπίζοντας ο Άσος ή ο Ρήγας να βρίσκονται πριν.

