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Παίζοντας σε ένα τουρνουά

Πρόσθετες απολαύσεις  επιφυλάσσει το αγαπημένο μας παιχνίδι στο 
αγωνιστικό του μέρος.

Πέρα  από  την  ικανοποίηση  μιας  αγοράς  που  οδηγεί  στο  σωστό 
συμβόλαιο, μιας εκτέλεσης δύσκολης που στέφεται με επιτυχία από 
ένα εύστοχο πλάνο ή μιας εμπνευσμένης άμυνας που βάζει μέσα τους 
αντιπάλους....

Μιλάω  για  την  χαρά  να  λάβουμε  μέρος  σε  ένα  τουρνουά  σαν 
πρωταγωνιστές μιας θεατρικής σκηνής, όπου ο ρόλος μας συντελεί 
στην επιτυχία του “έργου” και το να τον αποδώσουμε στην εντέλεια 
επιφέρει  πραγματική  κάθαρση,  τόσο  σε  μας  όσο  και  στους 
συναθλητές μας.

Μιλάω για το fair play, για την καλή διάθεση, για την ευγένεια, την 
τήρηση των κανόνων και των κανονισμών του παιχνιδιού.

Μιλάω  για  το  να  τελειώνει  μια  ημερίδα  και  να  χαμογελάτε 
ευτυχισμένοι  που  όλα  πήγαν  καλά,  άσχετα  από  τη  θέση  σας  στα 
αποτελέσματα. Κανείς δε θα σας χειροκροτήσει πραγματικά, ούτε θα 
σας ζητήσει αυτόγραφο, όμως εσείς θα ξέρετε ότι παίξατε τέλεια κι 
ότι  δίπλα  στ'  όνομά  σας,  σε  μια  αλλιώτικη  λίστα,  γράφονται 
πραγματικά master points!

Σας ενδιαφέρει;

Γιατί θα τύχουν πολλά σε έναν αγώνα μπριτζ.

Θα  κάνετε  αντάμ  εσείς,  ενώ  είναι  να  βγει  ο  συμπαίκτης.  Θα 
αγοράσετε χωρίς να είναι η σειρά σας. Θα έπρεπε να παίξετε απ' τον 
μορ, ενώ ξεκινήσατε απ'το χέρι. Θα σας πέσει ένα φύλλο και θα το 
δουν  όλοι.  Θα  βρεθείτε  στο  τέλος  με  12  φύλλα  γιατί  δεν  τα 
μετρήσατε στην αρχή. Θα  πάρετε τα φύλλα του Νότου ενώ παίζετε 
Δύση. Θα πρέπει να παίξετε κούπα κι ενώ έχετε θα πετάξετε καρό – η 
γνωστή ρενόνς. Θα γράψετε το σκορ στους αντιπάλους ενώ ήταν για 
σας. Θα θέλετε ο συμπαίκτης να καταλάβει το σινιάλο κι εκείνος δε 
θα δει το φύλλο που βάλατε. Θα χυθεί ο καφές σας και οι αντίπαλοι 
θα  γίνουν  εριστικοί.  Θα  παίζετε  αργά  και  θα  σας  κάνουν 
παρατήρηση.  Κάποιος  αντίπαλος  θα  θελήσει  να  πάρει  πίσω  την 
αγορά του γιατί έκανε λάθος, ή μπορεί το ίδιο να θελήσετε κι εσείς. 
Θα θέλετε να σκεφτείτε, αλλά γύρω θα θορυβούν. Θα βάλετε μέσα 
ένα συμβόλαιο που το χουν βγάλει όλοι.  

Να συνεχίσω;

Καλύτερα  όχι.  Να  πω  μόνο  πως  τυχαίνει  μερικές  φορές  και 
συμβαίνουν μαζεμένα τ' άτιμα. Και δοκιμάζουν την υπομονή μας και 
το κέφι μας.

Μην επιτρέψετε να σας το χαλάσουν. 

Φωνάξτε ευγενικά: director! 

Είναι ο σκηνοθέτης της βραδιάς κι έχει για όλα λύση.

“Ακόμα και για το συμβόλαιο που έβαλα μέσα μόνος μου;”, θα μου 
πείτε.

Ε, όσο γι' αυτό, εύχομαι να έχετε μια καλή δόση αυτοσαρκασμού κι 
έναν  υπέροχο  συμπαίκτη,  που  ξέρει  να  λέει  “δεν  πειράζει”. 
Συνεχίζετε λοιπόν ακάθεκτοι με ψυχραιμία και χαμόγελο. 

Αυλαία!
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Το πήραμε το μάθημα;

Ασκήσεις παρεμβολής:

Τι θα πείτε με τα παρακάτω χέρια:

1. Δ Β Α Ν

1ΧΑ εσείς;

                            ♠AQ4
                             ♥QT96

                          ♦KJ4
                           ♣AJ2

2. Δ Β Α Ν

1ΧΑ εσείς;

                                    ♠KQJ9752
                          ♥AT
                          ♦A8
                         ♣J2

3. Δ Β Α Ν

1♦ 1ΧΑ εσείς;

                           ♠KQ3
                           ♥QJ73

                        ♦A2
                            ♣JT95

4. Δ Β Α Ν

1♥ DBL 1ΧΑ εσείς;

                         ♠543
                        ♥A7

                          ♦T98
                                 ♣KQT98

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

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

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


Ασκήσεις 

Μικρά 

 Η Ελληνική  Ομοσπονδία  Μπριτζ  έχει  σελίδα  στο  facebook.  Κάνετε  “like”  ,  γίνετε  “φίλοι”  κι  έχετε 

αμέσως έναν ακόμη τρόπο να ενημερώνεστε και να επικοινωνείτε.

  Οι απόκριες έφτασαν και το μπριτζ ίσως σας δώσει ιδέες αλλά και λύσεις για ...ξέδομα. Θεματικά πάρτι, 

στολές  που  παραπέμπουν  στην  τράπουλα ή  στις  καταστάσεις  της,  αποκριάτικοι  χοροί  που  οργανώνουν  κάποια 
σωματεία, όλα ευκαιρίες για γλέντι. Βαφτείτε, βάλτε καπέλα, περούκες, χορέψτε. Καλή διασκέδαση.

 Παράδοση είναι στο μπριτζ και οι εκδρομές την Καθαρά Δευτέρα. Συνδυάζοντας τα κούλουμα με το 

αγαπημένο μας παιχνίδι πολλά σωματεία οργανώνουν αγώνες εκτός Αθηνών. Όπως και να χει την Άνοιξη δε θα τη 
γλιτώσουμε και το αγωνιστικό μας ημερολόγιο δίνει πολλές ευκαιρίες για εκδρομές. Όπου μαθητικό τουρνουά κι  
εμείς........

 Ο καιρός μας έχει ζορίσει φέτος με τη βαρυχειμωνιά του και ίσως κάποιοι από σας χάσατε ορισμένα  

μαθήματα. Μήπως στο σωματείο σας έχει  ξεκινήσει νέο γκρουπ τον Ιανουάριο;  Αν θελήσετε λοιπόν σε κάποιο 
μάθημα μια μικρή επανάληψη δεν είναι κακό. Θα γνωριστείτε έτσι και με τους ....καινούργιους.

 Το να παρακολουθείτε καλούς παίκτες να παίζουν μπριτζ μοιάζει με φροντιστήριο. Το “κίμπιτζινγκ” είναι 

κι αυτό μια τέχνη. “Κίμπιτζερ” λέμε στο μπριτζ αυτόν που στέκεται δίπλα στο τραπέζι και βλέπει. Λέγεται ότι ο όρος  
δηλώνει  αυτόν  που  παρακολουθεί  κάτι  χωρίς  να  το  γνωρίζει.  Δυστυχώς  το  παιχνίδι  μας  δεν  μπορούν  να  το 
παρακολουθήσουν άνθρωποι που δεν ξέρουν να παίζουν, όπως στα άλλα αθλήματα. Μέχρι και ο Διεθνής Κανονισμός 
του Μπριτζ έχει προβλέψει νόμους και κανόνες για τους θεατές.
Αν λοιπόν θέλετε να είστε ένας σωστός κίμπιτζερ, ζητήστε την άδεια του διαιτητή αλλά και του παίκτη που θέλετε να 
παρακολουθήσετε, καθίστε δίπλα του, παίξτε νοερά μαζί του χωρίς να κοιτάτε και τα φύλλα του διπλανού του και  
αποφύγετε όσο το δυνατόν τα σχόλια και τις ερωτήσεις. 
Μπορεί να διαπιστώσετε ότι ένας πρωταθλητής έβαλε μέσα ένα συμβόλαιο που εσείς θα το βγάζατε. Χμμμ! Ευκαιρία 
για μια καλή συζήτηση, αλλά στο τέλος του γύρου. Αλήθεια, μπορείτε να σκεφτείτε έναν καλό λόγο που κάποιος  
πολύ πιο έμπειρος από σας θα έβαζε μέσα ένα “εύκολο” συμβόλαιο;....................
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Διανομή 1 ♠ Κ64

Μοίρασε ο Ν ♥ ΚΤ8

Κάντε Πλάνο ♦ Τ3

♣ ΑΤ875

♠ Β ♠
♥

Δ Α
♥

♦ ♦
♣ Ν ♣

♠ J75 Δ Β Α Ν

♥ Q63 1ΧΑ

♦ AKQ2 Π 3ΧΑ Π Π

Αντάμ ♠10 ♣ K42 Π

Διανομή 2 ♠ K953

Μοίρασε η A ♥ T872

Κάντε Πλάνο ♦ J8

♣ 863

♠ Β ♠
♥

Δ Α
♥

♦ ♦
♣ Ν ♣

♠ Q Δ Β Α Ν

♥ K 1XA

♦ KQT972 Π Π Π

Αντάμ ♣ KJ954

2♦

♥Q
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