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Είναι ωραίο να ξέρεις....... ν' ανήκεις!

Μετά από ένα τετράμηνο γεμάτο με νέες εμπειρίες 

από  τον  κόσμο  του  μπριτζ,  έφτασε  η  ώρα  να  βάλετε 
επίσημα την ....υπογραφή σας!

Οι  δάσκαλοί  σας,  θα  σας  δώσουν να  συμπληρώσετε  την 
αίτηση για την έκδοση του αγωνιστικού σας δελτίου.

Με την αίτηση αυτή ζητάτε στην ουσία στην Ομοσπονδία 
να σας αναγνωρίσει ως αθλητή της και να σας εγγράψει στα 
μητρώα της. 

Η  αίτηση  γίνεται  μέσω  του  Σωματείου  σας,  που  με  τη 
σφραγίδα του σας προτείνει στην ΕΟΜ.

Με την διαδικασία αυτή αποκτάτε την ιδιότητα του αθλητή 
του  μπριτζ  και  έχετε  όλα  τα  δικαιώματα,  αλλά  και  τις 
υποχρεώσεις, σύμφωνα με τους κανονισμούς του αθλήμα-
τος.

Μια από τις υποχρεώσεις όλων μας είναι να ανανεώνουμε 
κάθε χρόνο το αγωνιστικό μας δελτίο πληρώνοντας το πα-
ράβολό του, που ορίζεται από την ΕΟΜ. 

Εσείς  αρκεί  να  συμπληρώσετε  ευανάγνωστα  τα  στοιχεία 
σας στην αίτηση, να τη συνοδέψετε με μια φωτογραφία  και 
ένα αντίγραφο της ταυτότητάς σας και να την υπογράψετε.

Με “ενεργό” το Αγωνιστικό σας Δελτίο θα λαμβάνετε, στην 
ταχυδρομική διεύθυνση που θα δηλώσετε, το περιοδικό “Το 
Μπριτζ”,  διμηνιαία έκδοση της ΕΟΜ με θέματα που μας 
αφορούν.

Μετά την συγκέντρωση των αιτήσεων, η ΕΟΜ θα εκδώσει 
για  όλους  σας  το  ειδικό  καρτελάκι  με  τα  ατομικά  σας 
στοιχεία.  Αναλυτικά  θα  εξηγήσουμε  τι  αναγράφεται  στο 
αγωνιστικό  δελτίο  και  τι  σημαίνει,  στο  επόμενο 
εφημεριδάκι. 

Παράλληλα - και με την εκπλήρωση κάποιων υποχρεώσεων 
που ορίζονται από το κάθε σωματείο – θα μπορείτε να έχετε 
και  την  ιδιότητα “μέλος  σωματείου”,  με  τα  επακόλουθα, 
φυσικά, προνόμια. 

Η ιδιότητά σας ως αθλητής της ΕΟΜ έχει  έτσι οριστικοποιηθεί.

Καλορίζικοι!
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Μη ξεχάσετε: Αυτό το Σάββατο 26 Ιανουαρίου
Στον ΟΑΜ (Μαρούσι – Νοσοκομείο Υγεία)

Στις 18:30
1η Ταυτόχρονη Μαθητική Ημερίδα

Δηλώστε συμμετοχή στην ΕΟΜ

Το πήραμε το μάθημα;

Τι θα πείτε λοιπόν με τα παρακάτω χέρια:

1. Δ Β Α Ν

Π Π 1♠ εσείς;

                      ♠ΑQ1085
             ♥85

                 ♦1074
                 ♣Κ54

Θα πείτε πάσο χωρίς να χαμογελάσετε ή να 
κοντοσταθείτε. Μακάρι οι αντίπαλοι να παίξουν 
πίκες. Αλλά και να μην παίξουν εσείς θα κερδίζετε 
όλες τις πίκες που θα εμφανίζονται από την Α.

2. Δ Β Α Ν

Π 1♣ 1♥ εσείς;

                   ♠Α108
                  ♥8542
                 ♦1074
                 ♣Κ54

Θα πείτε πάσο. Η παρεμβολή ναι μεν δεν 
εμποδίζει την απάντηση που θα δίνατε (δηλ 1ΧΑ) 
όμως μετά από παρεμβολή για να προτείνουμε ΧΑ 
θα πρέπει να έχουμε κράτημα στο χρώμα του 
αντιπάλου.

3. Δ Β Α Ν

1♦ 1♠ Π εσείς;

                ♠98
                  ♥542

                        ♦J10742
                   ♣Κ54

Θα πείτε πάσο. Δεν έχετε φιτ ούτε και κάποια 
λεβέ να δώσετε στο συμπαίκτη. 

4. Δ Β Α Ν

Π Π 1♥ εσείς;

                     ♠ΑQ10
                  ♥854

                       ♦Α1074
                     ♣KQ5

Θα πείτε πάσο. Παρ'όλους τους 15π δεν έχετε 
προδιαγραφές ούτε για παρεμβολή (κανένα καλό 
5φ+χρώμα), ούτε για 1ΧΑ (δεν κρατάτε στις ♥), 
ούτε για κοντρ ομιλίας που λέει στο συμπαίκτη να 
διαλέξει χρώμα και θα βρει οπωσδήποτε φιτ (στα 
σπαθιά και κυρίως στις πίκες, το άλλο μαζέρ, 
έχετε 3φυλλο).

Οι σωστές παρεμβολές, που πειθαρχούν στους 
κανόνες, κάνουν το συναγωνισμό να αποβαίνει 
υπέρ μας! 

http://www.hellasbridge.org/
mailto:lessons@hellasbridge.org


                               Ασκήσεις                                        

 Ειδήσεις
Στους αγώνες των σωματείων την εβδομάδα 14/1 -20/1, νίκησαν οι:
ΑΟΜ: Μπαμπίλη Β – Χριστοφίδου Α
ισοψήφισαν με Ξενικάκη Ε – Βασιλείου Αθ
και Χριστοφίδου Α – Τσαγκαράκης Γ. 
ΑΟΜΒ: Εσπερίδης Ι – Μιχαιλίδης Π
και Σάκκου Κ – Σακελλαρίου Γ
ΓΑΛΑΞΙΑΣ: Καρυοφυλλίδης Β – Παϊσίδης Π
ΙΟΠΟΡ: Ακτύπη Α
ΟΑΜΛΕ: Πρασοπούλου Μ – O Leary C
ΟΑΜΡ: Κούφου Α – Χατζηνικόλας Σ
ΟΜΑ: Καραφωτιά Μ – Τραχανάς Γ
και Θεοδωροπούλου Μ – Βαγενάς Ξ
ΟΠΑΦ: Μπράβου Ι – Τσούρα Σ 
ΣΑΤ: Καραλέκας Κ – Καλπακιώτης Α
ΧΟΜ: Λημναίου Ε – Δημητρακόπουλος Παν
Συγχαρητήρια σε όλους!
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Πρόβλημα 1 ♠ 9754

Εκτελεί ο Ν ♥ 8

Κάντε πλάνο ♦ AQ843

♣ T54

Β

Δ Α

Ν
♠ AKT862 Δ Β Α Ν

♥ K754 Π Π 1ΧΑ

♦ 7 Π Π

♣ Q3 Π Π Π

2♠
3♠ 4♠

Αντάμ ♦J

Πρόβλημα 2 ♠ 72

Εκτελεί ο Ν ♥ 42

Κάντε πλάνο ♦ Q9643

♣ Q542

Β

Δ Α

Ν
♠ KQJT Δ Β Α Ν

♥ AK8765 Π Π

♦ T Dbl Π

♣ 63 Π Π Π

1♥
2♦ 2♥

Αντάμ ♦8

2η Ταυτόχρονη Μαθητική Ημερίδα
Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2013

 ΑΟΜ (Μιχαλακοπούλου 181  – Αμπελόκηποι)
Στις 18:30

Δηλώστε συμμετοχή στην ΕΟΜ
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