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                                      Είδη αγώνων

Με αφορμή τις ταυτόχρονες ημερίδες, οι οποίες απαρτίζουν έναν 
αγώνα  Grand  Prix  6ης  βαθμίδας,  μας  δίνεται  η  ευκαιρία  να 
μιλήσουμε για τα βασικά είδη αγώνων  που υπάρχουν στο μπριτζ.

Αυτοί είναι: Αγώνας Ζευγών, Αγώνας Ομάδων και Ατομικός
αγώνας.

Φυσικά, για να παίξετε μπριτζ, έχετε πάντα έναν συμπαίκτη, με
τον οποίο αποτελείτε ζευγάρι.

Η διαφορά, ανάλογα με το είδος του αγώνα, είναι η εξής:
Σε έναν αγώνα ζευγών ο συμπαίκτης σας είναι ο ίδιος σε όλη  τη 
διάρκεια του αγώνα και αν αυτός ο αγώνας ορίζεται ως διήμερος ή 
και παραπάνω, θα πρέπει να έχετε τον ίδιο συμπαίκτη   όλες τις 
ημερίδες. Ένας τέτοιος αγώνας θα είναι για σας το   Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα  Μαθητών  τον  Ιούνιο.  Στα  αποτελέσματα 
κατατάσσεστε μαζί  με τον συμπαίκτη σας  και  λαμβάνετε και  οι 
δυο, τους όποιους βαθμούς νίκης.

Σε έναν  αγώνα ομάδων ο συμπαίκτης σας μπορεί να αλλάξει με 
έναν άλλο παίκτη της ομάδας σας, η οποία αποτελείται από 6 ή και 
περισσότερους παίκτες. Σε έναν αγώνα ομάδων, ένα  ζευγάρι από 
μια ομάδα παίζει ΒΝ, εναντίον ενός ζευγαριού   μιας άλλης που 
παίζει ΑΔ. Ένα δεύτερο ζευγάρι των ομάδων   αυτών κάθεται με 
αντίθετο  προσανατολισμό  σε  κάποιο  άλλο   τραπέζι.  Ο  αγώνας 
ομάδων μπορεί να αποτελείται από  ημίχρονα, στα οποία μπορείτε, 
με σχεδιασμό που κάνει η   ομάδα σας,  να αλλάξετε συμπαίκτη. 
Αυτό γίνεται τόσο για  λόγους αγωνιστικούς, πχ για να παίξουν όλα 
τα  μέλη  μιας   ομάδας  τον  ίδιο  αριθμό  διανομών,  όσο  και  για 
λόγους  ξεκούρασης.

Στον  ατομικό  αγώνα προσέρχεστε  μόνος  και  παίζετε  με 
διαφορετικό συμπαίκτη σε κάθε γύρο. Ποιος από τους υπόλοιπους
 συμμετέχοντες  θα  είναι  συμπαίκτης  σας  καθορίζεται  από  τον 
διαιτητή  και  την  ειδική  κίνηση  του  αγώνα.  Η τελική  κατάταξη 
είναι ατομική.
 
Το Grand Prix είναι ένας αγώνας ζευγών συνήθως τριήμερος,  που 
σας δίνει όμως την δυνατότητα να αλλάξετε συμπαίκτη σε  κάθε 
ημερίδα αν θέλετε, καθώς η τελική κατάταξη είναι ατομική.

Όσο για την βαθμίδα του αγώνα: η 6η βαθμίδα είναι η χαμηλότερη 
και αφορά αποκλειστικά τους μαθητές.

Σας  συνιστούμε  τώρα  στην  αρχή  να  δοκιμάζετε  να  παίζετε  με 
διαφορετικούς  συμπαίκτες,  τόσο  στα  μαθήματα  όσο  και  στα 
μαθητικά σας τουρνουά.

Η εναλλαγή συμπαικτών, πέρα από το να διευρύνει τον κοινωνικό 
μας κύκλο και τις γνωριμίες μας, προσφέρει σε έναν νέο παίκτη 
ευκαιρίες να διαπιστώσει τις τυχόν ελλείψεις του στην  κατανόηση 
της κοινής μας γλώσσας – στην αγορά και την άμυνα.
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Μαθητικά Τουρνουά

Οι  νικητές  των  μαθητικών  τουρνουά,  το 
διάστημα από 28 Ιανουαρίου έως 4 Φεβρουαρίου 
2014, ήταν:
ΑΜΙΛΛΑ (Τρίκαλα):
Ορέστης Ν – Πεταράκης Δ
Αβραμιώτης Ε – Καραγκούνης Β
Γκούτα Ε – Κυρίτσης Β
ΑΟΜ (Μιχαλακοπούλου):
Λαϊνάκη Χ – Μπρέγιαννη Τ
ΑΟΜΒ (Γλυφάδα):
Τριανταφυλλίδου Ε – Δραμουντάνης Ε
ΑΟΤ (Παλαιό Φάληρο):
Μεϊντάνη Ε – Δαρδαμάνη Κ
ΑΟΜΨ (Παλαιό Ψυχικό): 
Πανταζής Α – Αμίτσης Δ
Σπίθα Κ – Βλαχάβα Μ
ΑΡΚΟΑΜ (Τρίπολη):
Σαραντοπούλου Γ – Κουτρουμπή Χ
ΓΑΛΑΞΙΑΣ (Δράμα):
Λιάσκος Ι
ΔΙΟΝΥΣΟΣ (Διόνυσος Αττικής):
Παλμός Π – Σαρκίρης Π
ΕΔΡΑ(Βριλήσσια):
Συρακόπουλος Δ – Ανδριώτη Β
ΙΚΑΡΟΣ (Νέα Σμύρνη):
Νικολόπουλος Επ – Βλαχοδημητροπούλου Α
ΟΑΜΛ (Λάρισα):
Πετρωτού Α – Κοσκόσης Ν
ΟΑΜΛΕ (Μαρούσι – Ιπποκράτους):
Γαβαλάκης Ν – Γιαννόπουλος Ε
Αδάμης Γ – Θεμελίδης Σ
ΟΑΜΚΗ (Μαρούσι – Κηφισίας)
Υφαντή Ε – Αβραμίδης Β
ΟΑΜΠΕΙ (Πειραιάς):
Σωτηρόπουλος Σ – Φιλιππάτος Α
ΟΠΑΦ (Χαλάνδρι):
Παπακωνσταντίνου Ε – Παπαπανάγου Μ
ΣΛΑΜ (Μυτιλήνη):
Σοφιανός Ι – Τατά Ε

Συγχαρητήρια σε όλους!

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


                          Ασκήσεις

ΚΑΝΤΕ ΠΛΑΝΟ
Α/Δ στη 2η

μοίρασε η Α
♠ K2             Αντάμ: ♥Κ
♥ Q94
♦ Q65
♣ K10754

 

♠ A109
♥ K1083
♦ J1094
♣ 83

Β

Δ Α

Ν

♠ J8764
♥ Α765
♦ 72
♣ Q6

♠ Q53
♥ J2
♦ AK83
♣ AJ92

Νότος Δύση Βορράς Ανατολή  

πάσο
1ΧΑ πάσο 3ΧΑ Όλοι πάσο

♠♠♠     
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

Όλοι στη 2η

μοίρασε ο Ν
♠ 86             Αντάμ: ♣4
♥ 9753
♦ K843
♣ AJ3

♠ AJ1094
♥ J82
♦ 765
♣ 42

Β

Δ                   Α

Ν

♠ Κ52
♥ Κ4
♦ J102
♣ Q10965

♠ Q73
♥ ΑQ106
♦ AQ9
♣ K87

Νότος Δύση Βορράς Ανατολή
1XA πάσο 2♣ πάσο
2♥ πάσο 3♥  πάσο
4♥ Όλοι πάσο

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠
 Νέα γκρουπ μαθημάτων θα ξεκινήσουν αυτήν την εβδομάδα σε αρκετά σωματεία της Αθήνας αλλά και στην 
Περιφέρεια.

Όσοι από τους φίλους και γνωστούς σας ενδιαφέρονται μπορούν να δούνε το πρόγραμμα των σωματείων στο 
www.hellasbridge.org/μάθετε   μπριτζ   και να επικοινωνούν απ' ευθείας με τους δασκάλους ή να δηλώσουν το 
ενδιαφέρον τους στην ΕΟΜ ώστε να τους ενημερώνουμε όποτε ξεκινούν μαθήματα.

Η φετινή καμπάνια της ΕΟΜ στο μεγαλύτερο μέρος της βασίστηκε στην προβολή μέσω facebook, με την ειδική 
ιστοσελίδα learn.hellasbridge.org και ο αριθμός των ανθρώπων που την επισκέφθηκαν ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Με την έκδοση των νέων αγωνιστικών δελτίων θα έχουμε και τα πρώτα στατιστικά στοιχεία της ανταπόκρισης.
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2η ταυτόχρονη μαθητική ημερίδα:

Σάββατο 22 Φεβρουαρίου
 στις 18:00 

Στην Αττική:
1. ΑΟΜ 

(Μιχαλακοπούλου 181, Αθήνα)

2.ΑΟΤ 
(Ζεφύρου & Φιξ, Παλαιό Φάληρο)

Δωρεάν Συμμετοχή έχουν οι:
Φωτεινάκης Ανδρέας
Γαλανάκης Ιωάννης

Ρισάνι Ναμπίλ
Γράτσου Λαυρεντία

Ημερολόγιο Μαθητών

ΜΑΡΤΙΟΣ
Σάββατο 22/3/2014

3η μαθητική ημερίδα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
Κυριακή 27/4/2014

4η μαθητική ημερίδα

ΙΟΥΝΙΟΣ
Κυριακή 1/6/2014

5η μαθητική ημερίδα

Σάββατο 22 & Κυριακή 23 /6 /2014
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαθητών

http://www.hellasbridge.org/%CE%BC%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B5
http://www.hellasbridge.org/%CE%BC%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B5
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