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Ρεπορτάζ 2η ημερίδα
Ο Aγωνιστικός Όμιλος  Μπριτζ Βουλιαγμένης φιλοξένησε την 
2η  ημερίδα  του  μαθητικού  Grand  Prix  στην  Αθήνα.  Συγκε-
ντρώθηκαν 30 ζευγάρια και έπαιξαν, χωρισμένα σε δυο ομάδες 
(ομίλους), 14 διανομές. 
Ταυτόχρονα τις ίδιες διανομές έπαιξαν οι μαθητές στα σωμα-
τεία της Περιφέρειας.
Η συμμετοχή  ήταν  μεγαλύτερη  από την  πρώτη  ημερίδα  και 
αυτό  μας  χαροποιήσε  ιδιαίτερα,  καθώς  δείχνει  πως  τα  νέα 
“πόσο ωραία περνάμε σε ένα τουρνουά” κυκλοφορούν και ότι 
όλοι σας αποκτάτε σιγά σιγά  αγωνιστικό ενδιαφέρον.

Πρώτοι στην κατάταξη ήρθαν οι
Σκοβόλας Σ – Βουμβουλάκης Ε του ΟΑΑ.
Ειδικά  έπαθλα,  αλλά  και  δωρεάν  συμμετοχή  σε  επόμενη 
ημερίδα,κέρδισαν τα παρακάτω ζευγάρια:
1ο Ζεύγος   mixed  
Σταματάκη Μ (ΑΣΑΕ) – Μάγκος Π(ΑΣΑΕ)
1ο Ζεύγος γυναικών
Καββαδία Χ (ΟΑΑ) – Λαμπαδαρίου Α (ΟΑΑ)

Από τα σωματεία της Περιφέρειας που έλαβαν μέρος τα πρώτα 
ζευγάρια σε κάθε τοπική κατάταξη ήταν:
Σκλάβος Κω – Ράπτης Π (Λαμία)(ΑΟΜΧ) 
Κόκκινος Ι – Παυλίδης Ι (ΟΑΜΘ)(ΙΟΘ)
Τσοβόλας Σ – Τσοβόλα Ο (ΚΕΔΑ)
Σταϊκούρα Ι – Παπαζαχαροπούλου Δ ισοβάθμισαν με τους 
Βαγενάς Ξ – Δρύλλης Β (Αίγιο)(ΜΣΑΚ)
Περυσινάκης Κ – Σφακιανάκη Μ (ΠΛΗ)
Καταγά Ν – Στασινοπούλου Μ (Λέσχη Τραπεζικών Πάτρας)
(ΠΟΑΜ)
Μήτσου Α – Σπάης Δ (ΟΠΑΦ)(ΣΑΤ)
Μαστραντωνάκης Γ – Ουζουνέλλη Μ (ΣΛΑΜ)
Στην συγκεντρωτική κατάσταση της ημερίδας πανελλήνια στις 
πρώτες  τρεις  θέσεις  κατατάχτηκαν  οι  Σκοβόλας  Σ  – 
Βουμβουλάκης  Ε  (ΟΑΑ),  Μήτσου  Α –  Σπάης  Δ (ΟΠΑΦ), 
Κόκκινος  Ι  –  Παυλίδης  Ι  (ΟΑΜΘ)  και  ακολούθησαν  με 
αθλητές τους τα σωματεία ΣΑΤ (Κανάκης Δ – Κοκοσιέλης Π), 
ΠΛΗ (Περυσινάκης Κ – Σφακιανάκη Μ), Λαμία (Σκλάβος Κω 
–  Ράπτης  Π), ΚΕΔΑ  (Νικήτα  Ι  –  Μπώκου  Ε),  Λέσχη 
Τραπεζικών Πάτρας (Καταγά Ν – Στασινοπούλου Μ).

Συγχαρητήρια σε όλους! 
Ακόμα περισσότερους περιμένουμε στο..... επόμενο ραντεβού:
31 Μαρτίου ή 1η Απριλίου.

Θα ενημερωθείτε πολύ σύντομα για την ακριβή ημερομηνία, το 
σωματείο και την ώρα. 

Το έντυπο με τα σχόλια των διανομών, που μοιράστηκε στους 
παίκτες στον ΑΟΜΒ, θα το λάβετε στην ηλεκτρονική σας διεύ-
θυνση ή μπορείτε να το ζητήσετε από τους δασκάλους σας.
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Το πήραμε το μάθημα;
Τα μυστικά του κοντρ
Τι θα πείτε λοιπόν με τα παρακάτω χέρια:

1. Δ Β Α Ν

1ΧΑ εσείς;
                            ♠AQ4

                             ♥QT96
                          ♦KJ4
                           ♣AJ2

Θα πείτε κοντρ. Έχετε επίσης άνοιγμα 1ΧΑ και 
απομένουν 6-8 πόντοι στους επόμενους δυο παί-
κτες.  Περνάτε το μήνυμα στον συμπαίκτη οτι  ο 
αντίπαλος δεν πρόκειται να βγάλει 1ΧΑ αν έχετε 
την υπεροπλία.

2. Δ Β Α Ν

1ΧΑ εσείς;
                                    ♠KQJ9752

                          ♥AT
                          ♦A8
                         ♣J2

Θα πείτε κοντρ.Σκοπεύετε να βάλετε μέσα το 1ΧΑ 
του  αντιπάλου  μόνος  σας,  κάνοντας  αντάμ  τον 
♠K.Περιμένετε από τον συμπαίκτη να πασάρει με 
ένα ομαλό χέρι και με τους λίγους πόντους που 
του αναλογούν.

3. Δ Β Α Ν

1♦ 1ΧΑ εσείς;
                           ♠KQ3
                           ♥QJ73

                        ♦A2
                            ♣JT95

Θα πείτε κοντρ.Λέτε στο συμπαίκτη “έχουμε πε-
ρισσότερους πόντους από τους αντιπάλους.και δεν 
υπάρχει περίπτωση να βγάλουν ΧΑ.” 

4. Δ Β Α Ν

1♥ DBL 1ΧΑ εσείς;
                         ♠543
                        ♥A7

                          ♦T98
                                 ♣KQT98

Θα  πείτε  κοντρ.  Οι  πόντοι  είναι  μοιρασμένοι, 
αλλά ο άξονάς σας έχει περισσότερους. 

Γενικά: το κοντρ μετά από αγορά ΧΑ των αντι-
πάλων είναι  τιμωρίας  (δηλώνει  διαπιστωμένη 
υπεροπλία πόντων στον άξονα)

http://www.hellasbridge.org/
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Αποτελέσματα Μαθητικού Grand Prix
Σε έναν αγώνα Grand Prix υπάρχει η δυνατότητα ο κάθε αθλητής να αλλάξει συμπαίκτη σε κάποια ημερίδα. Η γενική 
λοιπόν κατάταξη – όπως θα είδατε από το www.tournaments.hellasbridge.org ή από το site της ΕΟΜ/όλα τα αποτε-
λέσματα/ταυτόχρονα – είναι ατομική.

Στην γενική κατάταξη και για τις δυο ημερίδες (22/1/12 και 19/2/12) εμφανίζεται το ποσοστό που έκανε ο αθλητής 
και στους δυο αγώνες και, αφού αφαιρεθεί το χειρότερο, βγαίνει ο μέσος όρος ώστε να κατατάξει τους αθλητές.

Τι συνέβη με τον κ. Περυσινάκη; Γιατί εμφανίζεται και στην 7η και στην 16η θέση; Μα γιατί στην πρώτη ημερίδα 
γράφτηκε το όνομά του “Περυσινάκης” και στη δεύτερη “Περισυνάκης”. Αυτός είναι και ο λόγος που ο κάθε αθλη-
τής,  με  την  έκδοση  του  αγωνιστικού  του  δελτίου,  παίρνει  αριθμό  μητρώου,  έναν  μοναδικό  τετραψήφιο  που 
αντιστοιχεί στο όνομά του όπως το συμπλήρωσε στην αίτησή του. 

Στην 3η ταυτόχρονη ημερίδα  όλοι σας το πιθανότερο θα έχετε αριθμό μητρώου – εφ' όσον έχετε κάνει την αίτηση 
για αγωνιστικό δελτίο – και θα αποφεύγονται λάθη ορθογραφίας αλλά και συνωνυμίας!

Η “διπλοεγγραφή” ωστόσο του κ. Περυσινάκη (που και αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν το γράφω σωστά), δεν άλλαξε 
σε τίποτα την γενική κατάταξη και, εφ' όσον έχουμε δυο ακόμη ημερίδες, μπορείτε όλοι να ανασκουμπωθείτε (!) για 
να της δώσετε νέα μορφή!

Πρώτοι ισοψηφούντες οι Σκοβόλας Σ – Βουμβουλάκης Ε του ΟΑΑ, δεύτεροι και πρώτοι Περιφέρειας οι Κόκκινος Ι – Παυλί-
δης Ι του ΟΑΜΘ, τρίτοι οι Κανάκης Δ – Δρίβας Κ του ΣΑΤ. 

Πάμε γερά!
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Διανομή 1 ♠ Κ64
Μοίρασε η Δ ♥ ΚΤ8
Όλη η διανομή ήταν ♦ Τ3

♣ ΑΤ875
♠ T983 Β ♠ AQ2
♥ A95 Δ Α ♥ J742
♦ J84 ♦ 9765
♣ QJ3 Ν ♣ 96

♠ J75 Δ Β Α Ν
♥ Q63 1ΧΑ
♦ AKQ2 Π 3ΧΑ Π Π

Αντάμ ♠Τ ♣ K42 Π

Παρά τους 25π και το 5φ σπαθί τα 3ΧΑ με σωστή άμυνα δεν 
βγαίνουν. Στην πρώτη λεβέ ο εκτελεστής θα βάλει μικρό από τον 
μορ και η Α θα κερδίσει με την #Q. Η Α ξέρει οτι ο συμπαίκτης 
βγήκε από το μακρύτερό του χρώμα και θα πρέπει τώρα να 
παίξει #Α και πίκα που ναι μεν θα πιάσει ο εκτελεστής αλλά θα 
έχει μετραριστέι η τελευταία πίκα της Δ. Ο εκτελεστής έχει μια 
λεβέ από πίκα, τρεις από καρό και 2 σπαθί άμεσες. Του λείπουν 
3 και θα ξεκινήσει τα σπαθιά. Κάποια στιγμή θα πιάσει η Δ (η 
τρίτη λεβέ για την άμυνα) η οποία έχει να εισπράξει την μετρ πίκα 
και τον Α κούπα για το μια μέσα.

Διανομή 2 ♠ K953
Μοίρασε η Δ ♥ T872
Όλη η διανομή ήταν ♦ J8

♣ 863
♠ T864 Β ♠ AJ72
♥ QJ53 Δ Α ♥ A964
♦ 65 ♦ A43
♣ Q72 Ν ♣ AT

♠ Q Δ Β Α Ν
♥ K 1XA
♦ KQT972 Π Π Π

Αντάμ ♣ KJ954

Ο Ν χάνει από το χέρι του – εξετάζοντας και τα φύλλα του μορ - 
μια πίκα, μια κούπα, ένα καρό και ό,τι χάσει από τα σπαθιά. 
Δυστυχώς ο μορ δεν του προσφέρει τίποτα. Ακόμη και ο Κ πίκα 
που θα μετραριστεί μόλις πάρουν οι αντίπαλοι την Q, δεν 
χρησιμέυει για να γλιτώσουμε κάποια λεβέ. Σε αυτή τη διανομή 
είναι σημαντικό να προσέξετε ότι τα μόνα φύλλα που μας 
επιτρέπουν να κατέβουμε στον μορ είναι τα ατού. Θα πρέπει 
λοιπόν να παίξουμε μικρό ατού για τον J ή για το 8. Αν οι 
αντίπαλοι πάρουν τον Α καρό, έχουμε ήδη “φτιάξει” ένα 
κατέβασμα στον μορ για να ξεκινήσουμε από εκεί τα σπαθιά μας 
δίνοντας τελικά δυο σπαθιά στους αντιπάλους για το ....μπουκ

2♦

♥Q

Β κύκλος μαθημάτων ξεκινά από την άλλη βδομάδα. 
Κάποια σωματεία έχουν ήδη ξεκινήσει.

                   Μέχρι και το τέλος της “σχολικής” μας χρονιάς θα ασχοληθούμε πλέον με:
- τα ανοίγματα στο επίπεδο 2 και πάνω,

- με τους τρόπους που θα μπορούμε να βρούμε και να παίξουμε συμβόλαια σλεμ 
- με τις λεπτομέρειες της επαναδήλωσης του ανοίξαντα και του απαντώντα.....
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