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1η Ταυτόχρονη Μαθητική Ημερίδα

Ο Αθηναϊκός Όμιλος  Μπριτζ ήταν ο αγωνιστικός χώρος για 
την 1η ημερίδα του μαθητικού Grand Prix στην Αθήνα. 
Συγκεντρώθηκαν 24 ζευγάρια και έπαιξαν χωρισμένα σε δυο 
ομάδες (ομίλους) 15 διανομές. 
Ταυτόχρονα τις ίδιες διανομές έπαιξαν οι μαθητές στα 
σωματεία της Περιφέρειας.
Η εμπειρία για όλους ήταν σημαντική και τόσο στην Αθήνα 
όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα όλοι το διασκεδάσαμε.
'Ελπίζουμε λοιπόν στις επόμενες ημερίδες να δούμε και όλους 
εσάς που δεν ήρθατε στο πρώτο αυτό ραντεβού.
Ο τυχερός της πρωτοχρονιάτικης πίτας ήταν ο Τσάκωνας 
Διονύσης (ΑΟΜ), ο οποίος θα μπορεί να λάβει δωρεάν μέρος 
στις υπόλοιπες τρεις ταυτόχρονες ημερίδες.
Πρώτοι στην κατάταξη ήρθαν οι Ρήγας Ν – Μέκου Μ του 
ΑΟΜ.
Ειδικά έπαθλα, αλλά και δωρεάν συμμετοχή σε επόμενη 
ημερίδα,κέρδισαν τα παρακάτω ζευγάρια:
1ο Ζεύγος   mixed  
Καππάτου Τ (ΑΕΠΜΑ) – Τσοσκουνόγλου Ι (ΟΑΜΠΕΙ)
1ο Ζεύγος   junior  
Σακελλάρης Ι (ΑΟΜ) – Σκουλικάρης Γ (ΑΟΜ)
1ο Ζεύγος γυναικών
Καββαδία Χ (ΟΑΑ) – Λαμπαδαρίου Α (ΟΑΑ)
1ο Ζεύγος   seniors     
Παραπονιάρη Μπ (ΟΑΜ) – Ταμπόση Ε (ΟΑΜ)
Από τα σωματεία της Περιφέρειας που έλαβαν μέρος τα πρώτα 
ζευγάρια σε κάθε τοπική κατάταξη ήταν:
Αγγελοπούλου Μα – Κωστάκη Α  ισοβάθμισαν με τους
Βαγενάς Ξ – Δρύλλης Β (Αίγιο)(ΠΟΑΜ)
Κόκκινος Ι – Παυλίδης Ι (ΟΑΜΘ)(ΙΟΘ)
Σκλάβος Κω – Ράπτης Π (Λαμία)(ΑΟΜΧ) 
Δρίβας Κ – Κανάκης Δ (ΣΑΤ)
Αναγνωστόπουλος Νικ – Βασιλέλλης Π (ΣΛΑΜ)
Παπαδόπουλος Ιω – Χατζηκοκόλη Ε (Κιάτο)(ΜΣΑΚ)
Περυσινάκης Κ – Σφακιανάκη Μ (ΠΛΗ)
Στην συγκεντρωτική κατάσταση του ταυτόχρονου, είναι 
ενδιαφέρον ότι τις οκτώ πρώτες θέσεις κατέλαβαν ζευγάρια 
από κάθε όμιλο που συμμετείχε. Κάποια από αυτά είχαν 
πρωτεύσει στις τοπικές κατατάξεις, ενώ κάποια άλλα όχι. Η 
σειρά είναι:
Κόκκινος Ι – Παυλίδης Ι (ΟΑΜΘ), Δρίβας Κ – Κανάκης Δ 
(ΣΑΤ), Περυσινάκης Κ – Σφακιανάκη Μ (ΠΛΗ), Χάτσου Μ – 
Χάτσος Ι (Κιάτο), Κίνδερλη Π – Μανιάτη Μ (ΣΛΑΜ), 
Σκλάβος Κω – Ράπτης Π (Λαμία), Βαγενάς Ξ – Δρύλλης Β 
(Αίγιο), Ρήγας Ν – Μέκου Μ (ΑΟΜ) 

Συγχαρητήρια σε όλους! 
Αναλυτικό ρεπορτάζ και φωτογραφίες θα υπάρχει μέχρι το 
τέλος της εβδομάδας στο site της ΕΟΜ στη....γωνιά σας.

Και μη ξεχάσετε το επόμενο ραντεβού:
Σάββατο 18/2/2012 στις 18:30 στον ΑΟΜΒ (Γλυφάδα) 
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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                                        

Οι φίλοι σας, προλαβαίνουν..........
Και αυτή την εβδομάδα μπορεί να ξεκινήσει κάποιος μαθήματα μπριτζ, στους συλλόγους που έχουν δημιουργή-
σει καινούργια γκρουπάκια. Σπεύσατε λοιπόν να ειδοποιήσετε φίλους και γνωστούς να μη χάσουν την ευκαιρία, η 
οποία θα ξαναδοθεί πια από τον Οκτώβριο. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα από το site της ΕΟΜ/ανακοινώσεις/νέα 
γκρουπ μαθητών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνώντας στα γραφεία της 
ΕΟΜ.

Ειδικές δωρεάν προπονήσεις για νέους
Στον Αθηναϊκό Όμιλο Μπριτζ (Μιχαλακοπούλου 181)  κάθε Σάββατο και ώρες 15:00-18:00 γίνονται ειδικές επι-
πλέον  προπονήσεις για παίκτες έως 25 ετών. Στις προπονήσεις μπορούν να συμμετέχουν νέοι που ξεκίνησαν μπριτζ 
τις δυο τελευταίες χρονιές (Οκτώβριος 2010 & 2011) . 
Δεδομένου ότι το μπριτζ “υπόσχεται”, ως αναγνωρισμένο πνευματικό άθλημα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητι-
σμού, μπόνους στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, οι προπονήσεις αυτές στοχεύουν στο να ετοιμάσουν τους νεαρούς αθλη-
τές και αθλήτριές μας για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων, που θα γίνει στις αρχές Απριλίου.
Τις προπονήσεις πραγματοποιούν οι Μπομπολάκης Σταύρος και Σταματίου Νίκος.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή τόσο στον κ. Μπομπολάκη (6906890500) όσο και  στα γρα-
φεία της ΕΟΜ και να ενημερωθούν για το πλήρες πρόγραμμα.

 
2η Ταυτόχρονη Ημερίδα

Η 2η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18  Φεβρουαρίου  2012 και ώρα 18:30 
στον  Αγωνιστικό Όμιλο Μπριτζ Βουλιαγμένης (Βουλιαγμένης 85, Γλυφάδα, τηλ 210 9651944)
και  ταυτόχρονα σε όποιο σωματείο της Περιφέρειας επιθυμεί να συμμετέχει.
Οι αθλητές που θα επιλέξουν να εκδράμουν στην Τρίπολη, στο εκεί μαθητικό τουρνουά του ΣΑΤ, θα μπορούν 
ταυτόχρονα να συμμετέχουν στην ημερίδα αυτή.
Για τον αγώνα θα δοθούν τα παρακάτω βραβεία:
Στο 1ο ζεύγος της κατάταξης – έπαθλο και δωρεάν συμμετοχή σε επόμενη ημερίδα
Στο 1ο ζεύγος Mixed - έπαθλο και δωρεάν συμμετοχή σε επόμενη ημερίδα
Στο 1o ζευγος Γυναικών - έπαθλο και δωρεάν συμμετοχή σε επόμενη ημερίδα
Στο 1ο ζεύγος junior -έπαθλο και δωρεάν συμμετοχή σε επόμενη ημερίδα 
Στο 1ο ζεύγος seniors -έπαθλο και δωρεάν συμμετοχή σε επόμενη ημερίδα
Για τα πρώτα Ζευγάρια των σωματείων της Περιφέρειας δωρεάν συμμετοχή σε επόμενη ημερίδα

Δηλώστε Συμμετοχή στην ΕΟΜ (2107480400-402 καθημερινά 10:00 – 18:00)
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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
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