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                           2η Ταυτόχρονη Μαθητική Ημερίδα

Ο Αθηναϊκός Όμιλος Μπριτζ  και ο Αθλητικός Όμιλος Μπριτζ “Ταταύλα” ήταν οι αγωνιστικοί χώροι για τη 2η 
ημερίδα του μαθητικού Grand Prix στην Αθήνα. Συγκεντρώθηκαν 62 ζευγάρια και έπαιξαν  - χωρισμένα σε κάθε  
κέντρο σε δυο ομίλους - 14 διανομές.
Ταυτόχρονα τις  ίδιες  διανομές  έπαιξαν οι  μαθητές  στα σωματεία  της   Περιφέρειας.  Συνολικά συγκρίθηκαν 116 
ζευγάρια.

Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες ήσαν ήδη “έμπειροι”, καθώς είχαν παίξει και στην πρώτη ημερίδα.

Ελπίζουμε στις επόμενες ημερίδες να “τολμήσουν” και όλοι οι υπόλοιποι μαθητές να λάβουν μέρος.

Στον ΑΟΜ πρώτοι ήρθαν οι Θεοδοσοπούλου Α – Δράκος Χ  
από τον σύλλογο Έδρα και στον ΑΟΤ οι Γιαννακόπουλος Β - 
Βέλκου Σ, ζευγάρι έκπληξη καθώς ανήκαν σε διαφορετικά 
σωματεία (ΙΚΑΡΟΣ- ΜΠΟΚΑ) και το ένα μέλος ξεκίνησε 
μόλις τον Φεβρουάριο.

Στη συνένωση των αποτελεσμάτων των δυο αθηναϊκών 
κέντρων τα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν ως εξής:

Ρήγος Γ – Ξυπνητός Ε (πρώτοι με 72,03 και θα παίξουν 
δωρεάν την επόμενη ημερίδα) 
Δήμου Αε – Ρασέλη Ε (71,71)
Βέλκου Σ – Γιαννακόπουλος Β (70,35)
Κόκκινος Γ – Ράπεση Χ (66,41)
Γράτσου Λ – Ρισάνι Ν (64,57)

Στα συγκεντρωτικά αποτελέσματα από όλη την Ελλάδα τόσο 
της δεύτερης όσο και των δυο ημερίδων μαζί, πρώτοι είναι το 
ζευγάρι Ιωαννίδου Χρ – Κοκονάς Ν από το Ρέθυμνο, οι 
οποίοι πήραν την πρώτη θέση και στο κέντρο της πόλης τους. 
Στη δεύτερη θέση ακολουθούν οι πρώτοι του ΑΡΚΟΑΜ 
Αγγελόπουλος Ι – Φράγκου Δ  και τρίτοι οι πρώτοι των 
Τρικάλων Αντωνίου Β – Πεταράκης Δ  από την Άμιλλα.

Στα υπόλοιπα σωματεία της Περιφέρειας πρώτευσαν τα 
παρακάτω ζευγάρια:

ΓΑΛΑΞΙΑΣ (Δράμα): 
Παπαλαζάρου Λ – Παντελίδης Π
ΚΟΜΚ (Κως):
Παπαδάκης Γ – Παππάς Γ
ΟΑΜΘ (Θεσσαλονίκη)
Αραμπατζής Ι – Βλάχος Α
ΟΑΜΚ (Καλαμάτα)
Καλλιντέρη Κ  - Μανωλοπούλου Σ
ΟΑΜΛ (Λάρισα)
Προβίδα Α – Ακριβοπούλου Μ
ΟΜΗ (Ηράκλειο Κρήτης)
Καλονάκης Μ – Μπακιρλής Ε
ΣΛΑΜ (Μυτιλήνη)
Σταυρινός Γ- Ευστρατίου Α
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Μαθητικά Τουρνουά

Οι νικητές των μαθητικών τουρνουά, το 
διάστημα έως 23 Φεβρουαρίου 2014, ήταν:

• ΑΑΑ (Αιγάλεω):

Παπαδοπούλου Α – Χρόνης Γ

• ΑΟΜ (Μιχαλακοπούλου):

Χλουβεράκης Μ – Χλουβεράκη Ο

• ΑΟΜΨ (Παλαιό Ψυχικό): 

Πετροπούλου Π – Κουλουμπή Α

• ΑΟΤ (Παλαιό Φάληρο)

Αλβενιώτη Β – Κιμπουρόπουλος Γ

• ΓΑΛΑΞΙΑΣ (Δράμα)

Μελισσινός Δ – Παπαχριστοδούλου Α

• ΙΚΑΡΟΣ (Νέα Σμύρνη):

Ρασέλη Ε – Δήμου ΑΕ

• ΚΟΜΚ (Κως):

Φιλοπούλου Σ – Παππάς Γ

• ΛΑΤΩ (Άγιος Νικόλαος Κρήτης):

Μπογντάνσκι Γ – Ζαχαρόπουλος Ν

• ΟΑΜΚΗ (Μαρούσι)

Φραντζεσκάκης Ε – Γεραβέλη Μ

• ΟΑΣΗ (Νέα Φιλαδέλφεια)

Κοτζαμάνη Φ – Καλύβη Μ

Συγχαρητήρια σε όλους!

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


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

Β κύκλος Μαθημάτων – τι μας περιμένει;

Τι μας περιμένει; Αυτό είναι ένα γενικό ερώτημα της εποχής μας και 
ακούω  πολλούς να το εκφέρουν ρητορικά, υπονοώντας τις ασχήμιες
της οικονομικής κατάστασης της χώρας μας. 

Ας κάνουμε λοιπόν το παιχνίδι μας παράδειγμα και ενώ μιλάμε για μπριτζ
αφήστε την παραβολή να....δουλέψει.

Εν μέσω .....σαρακοστής και γενικότερης οικονομίας, εμείς στον δεύτερο
κύκλο θα μάθουμε τα δυνατά ανοίγματα.

Θα μας τυχαίνουν σπάνια χέρια άνω των 20 πόντων, αλλά όταν έρχονται 
θα μπορούμε να δείξουμε στον συμπαίκτη ότι η μανς, και άλλες φορές το σλεμ,
είναι κοντά.
Θα μάθουμε να μη φοβόμαστε το σλεμ. Θα μάθουμε να το “μυριζόμαστε”, 
να το πλησιάζουμε και θα έχουμε τα εργαλεία να προστατευόμαστε 
και να φτάνουμε στις 12 και 13 λεβέ με την δέουσα σιγουριά.

Θα μάθουμε τα αδύνατα ανοίγματα. 
Παρότι οι πόντοι μας θα είναι πολύ λίγοι, εμείς θα ανοίγουμε ακόμη πιο δυνατά,
στο επίπεδο 3 και 4. 
Θα καταφέρνουμε έτσι να μπλοκάρουμε και να μπερδεύουμε τους αντιπάλους 
και κάποιες φορές θα βρίσκουμε δυνατότερο το συμπαίκτη μας,
ώστε να παίξουμε το καλό συμβόλαιο.

Θα μάθουμε ακόμη περισσότερα μυστικά για τις επαναδηλώσεις.
Καθώς με το άνοιγμα 1 σε χρώμα, αλλά και την απάντηση σε νέο χρώμα, 
το εύρος των πόντων είναι αρκετά μεγάλο, η επαναδήλωση του κάθε παίκτη
θα διασαφηνίζει το τοπίο και θα οδηγεί με μεγαλύτερη σιγουριά στο
σωστό συμβόλαιο.

Με περισσότερες “ώρες πτήσης” θα γίνουμε ακόμη καλύτεροι γνώστες 
των κανόνων του παιχνιδιού και - το κυριότερο – ακόμη καλύτεροι σύντροφοι
στην επικοινωνία, αλλά και τη συμπεριφορά.
Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε όλες τις ελλείψεις του πρώτου κύκλου
θα τις καλύψουμε και, με τα νέα μαθήματα, θα ...δυναμώσουμε.

Τελικά, αυτό που μας περιμένει είναι αγορά, άμυνα  και
εκτέλεση, νίκες και ήττες, δουλειά αλλά και απόλαυση.

Για να μην πω για την άνοιξη και την ανάσταση, που μας
περιμένουν έτσι κι αλλιώς.

Τι λέτε; Μπορεί να μας περιμένει κάτι αν δεν του έχουμε
δώσει εμείς ραντεβού;!
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3η ταυτόχρονη μαθητική ημερίδα:

Σάββατο 22 Μαρτίου
 στις 18:00 

Στην Αττική:
1. ΟΑΜΚΗ

(Κηφισίας 70, Μαρούσι)

2. ΙΚΑΡΟΣ
(Ελ. Βενιζέλου 78, Νέα Σμύρνη)

Δωρεάν Συμμετοχή έχουν οι:
Φωτεινάκης Ανδρέας
Γαλανάκης Ιωάννης

                           Ρήγος Γ 
                        Ξυπνητός Ε

Η 3η μαθητική ημερίδα το Σάββατο 22 Μαρτίου
θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα  και στην Καλαμάτα, 

στα πλαίσια του 20ου Φεστιβάλ Μπριτζ 
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