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1η Ταυτόχρονη Μαθητική Ημερίδα

Ο Όμιλος  Αγωνιστικού  Μπριτζ  Λέσχη  Επιστημόνων  και  ο  Αγωνιστικός  Όμιλος  Μπριτζ  Βουλιαγμένης ήταν  οι 
αγωνιστικοί χώροι για την 1η ημερίδα του μαθητικού Grand Prix στην Αθήνα. Συγκεντρώθηκαν 61 ζευγάρια και 
έπαιξαν  - χωρισμένα σε κάθε κέντρο σε δυο ομίλους - 12 διανομές.
Ταυτόχρονα τις  ίδιες  διανομές  έπαιξαν οι  μαθητές  στα σωματεία  της   Περιφέρειας.  Συνολικά συγκρίθηκαν 114 
ζευγάρια.

Η εμπειρία για όλους ήταν σημαντική και τόσο στην Αθήνα 
όσο και στην  υπόλοιπη Ελλάδα το διασκεδάσαμε.

Ελπίζουμε λοιπόν στις επόμενες ημερίδες να δούμε και όλους 
εσάς που  δεν ήρθατε στο πρώτο αυτό ραντεβού.

Οι τυχεροί της πρωτοχρονιάτικης πίτας ήταν ο Φωτεινάκης 
Αντρέας από τον ΙΚΑΡΟ  και  ο Γαλανάκης Ιωάννης από 
τον  ΑΟΜ.  Εκτός  από  το  αναμνηστικό  τους  δωράκι  θα 
παίξουν  τις  δυο  επόμενες  ημερίδες  δωρεάν  και  τους 
ευχόμαστε να είναι έτσι καλότυχοι όλη την χρονιά.

Δωρέαν επίσης θα παίξουν στην επόμενη ημερίδα οι  Ρισάνι 
Ν – Γράτσου Λ, που στα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 
δυο κέντρων των Αθηνών έλαβαν την πρώτη θέση.

Σε κάθε κέντρο δόθηκαν και διάφορα άλλα αναμνηστικά και 
δώρα και το ραντεβού ανανεώθηκε για τις 22 Φεβρουαρίου.

Στα συγκεντρωτικά αποτελέσματα από όλη την Ελλάδα 
πρώτοι είναι το ζευγάρι Αγγέλου Μ – Τερζόγλου Δ από τη 
Θεσσαλονίκη, οι οποίοι πήραν την πρώτη θέση και στο 
κέντρο της πόλης τους. Στη δεύτερη θέση ακολουθούν οι 
πρώτοι των Τρικάλων  Κυρίτσης Β – Κοράκης Α και τρίτοι 
οι Λαϊνάκη Χ – Μπρέγιαννη Τ από τον ΑΟΜ.

Σε κάθε σωματείο της Περιφέρειας πρώτευσαν τα παρακάτω 
ζευγάρια:

ΑΜΙΛΛΑ (Τρίκαλα)
Κυρίτσης Β – Κοράκης Α
ΓΑΛΑΞΙΑΣ (Δράμα): 
Χατζηαντωνίου Χ – Λιάσκος Ι
ΚΟΜΚ (Κως):
Ασημακόπουλος Μ – Χατζηχρήστος Δ
ΝΙΚΗ (Πάτρα)
Σύψας Π – Λαύκας Σ
ΟΑΜΚ (Καλαμάτα)
Μαλαπάνη Α – Μανωλοπούλου Σ
ΟΑΜΛ (Λάρισα)
Πετρωτού Α – Κοσκόσης Ν
ΟΜΗ (Ηράκλειο Κρήτης)
Τζίκας Δ – Καπετανάκη Μ
ΣΛΑΜ (Μυτιλήνη)
Σταυρινός Γ- Ευστρατίου Α
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Μαθητικά Τουρνουά

Οι νικητές των μαθητικών τουρνουά, το 
διάστημα από 21 έως 27  Ιανουαρίου 2014, ήταν:

ΑΑΑ (Αιγάλεω):
Σταυράκης Α – Μενεξιάδου Χ

ΑΟΜ (Μιχαλακοπούλου):
Ζορμπά Λ – Δραγώνα Φ
Τρεχλής Ρ – Μαρτίναβιτς Σ

ΑΟΜΨ (Παλαιό Ψυχικό): 
Ξανθάκης Ε – Λιούμη Δ

ΔΙΟΝΥΣΟΣ (Διόνυσος Αττικής):
Ηγουμενίδου Α- Ταχά Ε
Αναματερός Γ – Παπαζήσης Κ

ΕΔΡΑ(Βριλήσσια):
Φωτόπουλος Γ- Κουλουμπή Α

ΙΚΑΡΟΣ (Νέα Σμύρνη):
Φίλη Χ – Τσίμαλη Σ

ΚΟΜΚ (Κως):
Δαβιδόπουλος Α – Παχούμη Ε
Δράκος Δ – Φιλοπούλου Σ

ΛΑΤΩ (Άγιος Νικόλαος Κρήτης):
Πλακαντωνάκης Ε – Μόου Τ

ΟΑΑ (Ζάππειο):
Ξηντάρη Ν – Ρώτας Α

ΧΟΜ (Χίος)
Παπανικολάου Γ – Παπανικολάου Λ

Συγχαρητήρια σε όλους!

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


Μικρά .....αγωνιστικά 

► Οι μαθητικές ημερίδες είναι μια καλή “πρόβα” για το αγωνιστικό μας στυλ: τηρούμε τους κανόνες του 
     παιχνιδιού και ναι μεν παίρνουμε σοβαρά το ρόλο μας, αλλά δεν ξεχνάμε ότι πρώτος στόχος ενός παιχνιδιού 
     είναι η απόλαυση και η ψυχαγωγία

► Στον αγώνα δεν έχουμε σημειώσεις και σκονάκια. Αυτό το ορίζει ο Διεθνής Κώδικας για το Αγωνιστικό 
     Μπριτζ. Ενώ στα μαθήματα και σε κάποια από τα τουρνουά στα σωματεία σας μπορείτε να συμβουλεύεστε 
     τις σημειώσεις σας, στις μαθητικές ημερίδες θα σας βοηθήσει πολύ περισσότερο να μην το κάνετε. Θα 
     διαπιστώσετε τα  λάθη σας και θα τα καλύψετε γρηγορότερα χωρίς τις “πνευματικές σας πατερίτσες” 

► Αποκτήστε τώρα που είναι νωρίς τις καλές συνήθειες: 

    Πριν τον αγώνα
- Διαβάστε προσεχτικά την προκήρυξη. Η συμμετοχή σας δηλώνει ότι έχετε αποδεχτεί τους όρους της

- Δηλώστε συμμετοχή δίνοντας τους κωδικούς σας και τον τόπο που επιθυμείτε να παίξετε
- Φροντίστε να βρίσκεστε στον αγωνιστικό χώρο λίγο νωρίτερα και ειδοποιήστε τον διαιτητή για τυχόν 
   καθυστέρησή σας

- Μόλις πάρετε τον αριθμό με τον οποίο αγωνίζεστε δώστε λίγο χρόνο στον εαυτό σας να καταλάβει πώς  
  πρόκειται να κινηθεί στην αίθουσα και επιβεβαιώστε ότι κάθεστε στο σωστό τραπέζι με τους σωστούς 
 αντιπάλους κάθε φορά.

    Κατά τη διάρκεια του αγώνα

 - μετράτε τα φύλλα σας κλειστά 
 - κάνετε κλειστή αντάμ

 - μην αφήνετε την δήλωση του τελικού συμβολαίου πάνω στη διανομή στη μέση του τραπεζιού, η μνήμη 
   σας θα ασκηθεί πολύ περισσότερο αν δεν το κάνετε
 - Μην κλείνετε τις λεβέ σας πριν επιβεβαιώσετε με τους αντιπάλους το σκορ που θα γραφτεί στη διανομή

 - τσεκάρετε ότι γράφτηκε το σωστό αποτέλεσμα στο score sheet
- φωνάξτε τον διαιτητή για κάθε τι που συμβαίνει στο τραπέζι, μην προσπαθείτε να το λύσετε μόνοι σας

►  Στις κινήσεις Howell ειδικές κάρτες βρίσκονται πάνω στο τραπέζι και εξηγούν πώς θα κινούνται τα 
      ζευγάρια

► Στις κινήσεις Michell οι ΒΝ κάθονται σταθεροί και οι ΑΔ κινούνται. Ποιο ζευγάρι θα είναι ΒΝ, αν δεν το 
     ορίσει ο διαιτητής, προκύπτει με κλήρωση

  
 ► Αποφύγετε το μάθημα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Μπορείτε να σημειώνετε τι παίξατε, ώστε να το 
     μελετήσετε στο τέλος με την ησυχία σας 

► Κρατάτε κρυφές τις σημειώσεις με τα σκορ των διανομών σας από τους αντιπάλους

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠
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ΠΡΟΣΟΧΗ:
Στο επόμενο αγωνιστικό ραντεβού μας άλλαξε ο τόπος για τα νότια προάστια

Σάββατο 22 Φεβρουαρίου στις 18:00 σε

1. ΑΟΜ (Μιχαλακοπούλου 181, Αθήνα)
2.ΑΟΤ (Ζεφύρου & Φιξ, Παλαιό Φάληρο)


	Μαθητικά Τουρνουά
	1η Ταυτόχρονη Μαθητική Ημερίδα
	Μικρά .....αγωνιστικά

