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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 αθλη-
τή 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. Για σας τους μα-
θητές,  το  πρώτο  σας  δελτίο  είναι  ΔΩΡΕΑΝ και  θα  το 
καταβάλουν στην ΕΟΜ τα σωματεία σας εφ' όσον έχετε 
καλύψει το κόστος των μαθημάτων και του βιβλίου σας.

Εσείς αρκεί να συμπληρώσετε ευανάγνωστα τα στοιχεία 
σας στην αίτηση, να τη συνοδέψετε με μια φωτογραφία 
ταυτότητος (προαιρετικά) και να την υπογράψετε.

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

Μετά την  συγκέντρωση των αιτήσεων,  η  ΕΟΜ θα εκ-
δώσει για όλους σας το ειδικό καρτελάκι με τα ατομικά 
σας στοιχεία. Αναλυτικά εξηγούμε ποια στοιχεία περιλαμ-
βάνει το ΑΔ και τι αφορούν αυτά, στην επόμενη σελίδα. 

Το καρτελάκι του Αγωνιστικού Δελτίου εκδίδεται από την 
ΕΟΜ και  αναγράφει  το όνομα του σωματείου που σας 
πρότεινε, μέσω του οποίου θα μπορείτε πλέον να επικοι-
νωνείτε επίσημα με την Ομοσπονδία.

Η ιδιότητά σας ως αθλητής της ΕΟΜ έχει  έτσι οριστικο-
ποιηθεί.

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

Καλορίζικοι!
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Το πήραμε το μάθημα;
Ασκήσεις παρεμβολής:
Τι θα πείτε με τα παρακάτω χέρια:

1. Δ Β Α Ν

- - 1ΧΑ εσείς;
                        ♠72

                                      ♥ΑQJ10975
                       ♦3

                               ♣Κ108

2. Δ Β Α Ν

- - 1ΧΑ εσείς;
                           ♠Α108
                           ♥KJ42
                          ♦Κ74
                          ♣Κ54

3. Δ Β Α Ν

1♦ 1ΧΑ Π εσείς;
                     ♠98
                     ♥54

                                 ♦Κ109742
                         ♣Κ54

4. Δ Β Α Ν

1ΧΑ 2♣ εσείς;
                    ♠K8

                      ♥J542
                           ♦KQ106

                        ♣KJ10

Περιμένουμε τις απαντήσεις σας.............

Μη ξεχάσετε:
Στις 18 Φεβρουαρίου 
Στον ΑΟΜΒ (Γλυφάδα)
Στις 18:30
2η Ταυτόχρονη Μαθητική Ημερίδα
Δηλώστε συμμετοχή στην ΕΟΜ

http://www.hellasbridge.org/
mailto:lessons@hellasbridge.org
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Πρόβλημα 1 ♠ 9754
Εκτελεί ο Ν ♥ 8
Όλη η διανομή ήταν ♦ AQ843

♣ T54
♠ J Β ♠ Q3
♥ QJ963 Δ Α ♥ AT2
♦ JT6 ♦ K952
♣ 9862 Ν ♣ AKJ7

♠ AKT862 Δ Β Α Ν
♥ K754 Π Π 1ΧΑ
♦ 7 Π Π
♣ Q3 Π Π Π

Πρόβλημα 2 ♠ 72
Εκτελεί ο Ν ♥ 42
Όλη η διανομή ήταν ♦ Q9643

♣ Q542
♠ A964 Β ♠ 853
♥ QT Δ Α ♥ J93
♦ KJ8 ♦ A752
♣ AT97 Ν ♣ KJ8

♠ KQJT Δ Β Α Ν
♥ AK8765 Π Π
♦ T dbl Π
♣ 63 Π Π Π

O Νότος χάνει από το χέρι του 2 σπαθιά,1 καρό, 3 ή 4 κούπες και 
ίσως μια από ατού. Ο μορ όμως του καλύπτει το καρό μετον Α και με 
το σόλο κούπα του καλύπτει δυο χανόμενες κούπες (εφ όσον 
παιχτούν δυο γύροι ατού) Επιπρόσθετα η Α με το άνοιγμα 1ΧΑ έχει 
πιθανότατα το $ Α. Κερδίζει λοιπόν την αντάμ και παίζει αμέσως $ με 
σκοπό να βάλει το Κ. Ό,τι και να κάνει η Α, ο Ν θα μπορέσει, 
παίζοντας πρώτα δυο γύρους ατού, να κόψει δυο κούπες στον μορ και 
θα βγάλει ακριβώς το συμβόλαιό του, δίνοντας στην άμυνα μια κούπα 
και δυο σπαθιά

2♠
3♠ 4♠

Αντάμ ♦J
Στην αγορά η Α επιλέγει το μακρύτερο χρώμα της στο κοντρ ομιλίας 
της Δ και ο Νότος ξαναλέει τις κούπες του, παρότι πάσαρε ο 
συμπαίκτης του, εφ΄όσον έχει 6φυλλο και ένα χέρι αρκετά δυνατό, όχι 
τόσο σε πόντους όσο σε κατανομή. 
Σκεφτείτε ότι, χωρίς καν να δει τα φύλλα του συμπαίκτη του, μπορεί 
να μετρήσει ότι θα χάσει από το χέρι του 5 λεβέ (μια πίκα, ένα καρό, 
δυο σπαθιά και μια από κούπα αν είναι κατανεμημένες ομαλά στα 
υπόλοιπα χέρια). Και πραγματικά ο μορ δεν καλύπτει κάποια από τις 
χανόμενες μπάζες του εκτελεστή, δίνει όμως δυο ατού.Ο Ν μόλις 
πιάσει χέρι τραβάει αμέσως τα ατού και εξασφαλίζει το συμβόλαιό 
του, μια που τα ατού είναι “ομαλά” μοιρασμένα(3-2). 

1♥
2♦ 2♥

Αντάμ ♦8

 Χρονιά 
σταθμός 

στη 
μπριτζιστική 

σας 
ιστορία!

 Ο αριθμός μητρώου 
σας.

Κανείς άλλος δεν έχει 
τον ίδιο!

Αριθμεί την αθλητική 
σας καρτέλα στην ΕΟΜ, 

η οποία περιλαμβάνει 
όλα τα στοιχεία που σας 

αφορούν.
Θα σας ζητείται όποτε 
επικοινωνείτε με την 

ΕΟΜ και όποτε παίζετε 
σε κάποιον αγώνα.
Καλό είναι να τον 

απομνημονεύσετε! 

Το σωματείο 
που θα σας 
προτείνει

Μέσω αυτού
θα μπορείτε να 
επικοινωνείτε 
με την ΕΟΜ

Το επώνυμό σας 
θα γραφτεί στο δελτίο σας, 

όπως μας το  δηλώσετε 
στην αίτηση. Για το μικρό 

σας όνομα θα 
χρησιμοποιηθεί διακριτικό 
αρχικό (στην παρένθεση) 
που θα σας ξεχωρίζει από 

κάποιον με τον οποίον 
συνωνυμείτε. Προσοχή 

λοιπόν στο πώς θα 
συμπληρώσετε την αίτησή 

σας

ΜΗΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (Δ)

Ξεκινάμε από χαμηλά.
 Με βάση την Κατηγορία Δ, 
την 1,  ανεβαίνουμε σκαλί 

σκαλί μέχρι την 16, 
συγκεντρώνοντας βαθμούς 
διάκρισης από κάθε αγώνα 

που παίρνουμε μέρος

Κατηγορία Δ 1

Οι μαύροι βαθμοί είναι τα λεγόμενα master points. 
Χρειαζόμαστε 100 για να πάμε στη 2  - κατηγορία Γ.

Οι χρυσοί και οι πλατινένιοι βαθμοί απαιτούνται για την 
άνοδο σε ακόμη μεγαλύτερες κατηγορίες. 

Στο ΑΔ αναγράφονται οι βαθμοί που συγκέντρωσε ο 
αθλητής μέχρι το τέλος της προηγούμενης χρονιάς.
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