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Κατανομές

Όλοι έχετε μάθει πια απ' έξω τις ομαλές κατανομές. Είναι αυτές στις οποίες υπάρχει το πολύ ένα δίφυλλο και είναι οι 
4-3-3-3  //  4- 4-3-2  // 5-3-3-2. Για την κατανομή 5-3-3-2 υπάρχει μια παρεξήγηση, ότι δηλαδή είναι ομαλή μόνο αν 
το 5φυλλο είναι μινέρ (σπαθί ή καρό), ώστε να διευκολυνόμαστε στα ανοίγματα ΧΑ. 

Αν το 5φυλλο χρώμα της 5-3-3-2 είναι μαζέρ (κούπα ή πίκα) προέχει να ανοίξουμε 1 στο μαζέρ, αλλά θα πρέπει 
να έχουμε στο νου μας ότι  κρατάμε ένα ομαλό χέρι και να επαναδηλώσουμε ΧΑ.

Δείτε δυο παραδείγματα: 

Στο πρώτο θα ανοίξετε  1♠ και αν ο συμπαίκτης απαντήσει 1ΧΑ θα πασάρετε, ενώ οτιδήποτε άλλο πει θα 
επαναδηλώσετε χαμηλά 2ΧΑ. Στο δεύτερο παράδειγμα, με τους 18 σας πόντους θα ανοίξετε 1♥ και θα 
επαναδηλώσετε με πήδημα 2ΧΑ. Αν λοιπόν με το άνοιγμά σας ο συμπαίκτης ξέρει ότι έχετε 4φυλλο μαζέρ, με 
την επαναδήλωσή σας προέχει να τον ενημερώσετε ότι έχετε ομαλή κατανομή. 

Οι κατανομές, πέρα από το να χαρακτηρίζουν το χέρι μας σε ομαλό ή ανώμαλο, είναι σημαντικά μνημονικά εργαλεία 
στο μπριτζ και τις χρησιμοποιούμε πολύ και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης.

Ξέρουμε – για παράδειγμα - ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε ως εκτελεστές, σε ένα συμβόλαιο με ατού, 
είναι να πάρουμε τα ατού των αντιπάλων. Φυσικά πρέπει να ξέρουμε πόσα είναι και αρκεί μια αφαίρεση από το 13, 
των ατού που εμείς έχουμε μαζί με το συμπαίκτη.

Είστε λοιπόν εκτελεστής με ατού ♠, κρατώντας ♠ΑΚ985 και ο μορ έχει ♠QJ7. Σύνολο έχετε στον άξονα 8 ατού, 
άρα οι αντίπαλοι έχουν 5. Πόσες φορές πρέπει να παίξετε ατού για να τους τα πάρετε;

Πολλοί νέοι παίκτες, προκειμένου να μετρήσουν τα ατού των αντιπάλων, παίζουν ατού και μετράνε μαζί με τα ατού 
των αντιπάλων και τα δικά τους στη λεβέ. Αν δηλαδή δώσουν και οι δυο αντίπαλοι μετράνε “τέσσερα” και 
επαναλαμβάνουν το ίδιο στις επόμενες λεβέ, αναγκαζόμενοι να προσθέτουν και να αφαιρούν από το 13 ταυτόχρονα. 
Αυτός ο τρόπος είναι  χρονοβόρος, αλλά και σπαταλά αρκετή ενέργεια από τη μνήμη μας που... θα μας χρειαστεί για 
άλλα τρία χρώματα!

Δείτε πώς μας βοηθά η κατανομή: Αφού εμείς έχουμε 5-3 οι άλλοι θα έχουν 3-2 σε μια ομαλή μοιρασιά. Πρέπει 
λοιπόν να παίξουμε 3 φορές ατού στην καλύτερη περίπτωση. Προσέχοντας αν οι αντίπαλοι ακολουθούν και έχοντας 
το 3-2 (την κατανομή τους δηλαδή) στο μυαλό μας, μπορούμε να αναγνωρίζουμε πιο γρήγορα την όποια αναποδιά 
(πχ αν ένας αντίπαλος δεν δώσει ατού στην πρώτη λεβέ αμέσως μετατρέπουμε το 3-2 σε 5-0), ξέρουμε πιο γρήγορα 
πότε πρέπει να σταματήσουμε να τραβάμε ατού και θυμόμαστε πιο εύκολα ακόμη και τα φύλλα. 

Δοκιμάστε το!
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Η τέταρτη και τελευταία ημερίδα του μαθητικού Grand Prix 
θα γίνει την Κυριακή 7 Απριλίου 

στα σωματεία ΜΕΛΙΣΣΙΑ ( στην αίθουσα “Τέλης” έναντι Ιεράς Μονής Πεντέλης)
 και στα εντευκτήρια του ΙΚΑΡΟΥ (Ελ. Βενιζέλου 78 στη Νέα Σμύρνη).

Μπορείτε από τώρα να δηλώνετε συμμετοχή στην ΕΟΜ.

♠ QJ854

♥ A7

♦ Q32

♣ ΚQT

♠ KJ

♥ AT765

♦ KJ3

♣ AQ6
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Ποιος έκανε λάθος;

Μελετήστε τις παρακάτω αγορές και απαντήστε ποιος 
από τους παίκτες έχει κάνει λάθος αγορά;

1. Δ Β Α Ν

1XA Π 2♥ Π

2ΧΑ Π 3♥ Π

Π Π

2. Δ Β Α Ν

1♠ Π 1ΧΑ Π

2♠ Π 2ΧΑ Π

Π Π Π

3. Δ Β Α Ν

1♥ Π 1♠ Π

2♥ Π 2♠ Π

3♥ Π 3♠ Π

Π Π

4. Δ Β Α Ν

1ΧΑ Π 2♣ Π

3ΧΑ Π 4♥  Π

Π Π

5. Δ Β Α Ν

1ΧΑ Π 2♣ Π

3♣ Π Π  Π

6. Δ Β Α Ν

1ΧΑ Π 2♣ Π

Π Π  Π

7. Δ Β Α Ν

1♣ Dbl Π 1♥

Π 2♥  Π 4♥

Π Π  Π
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Σ  τους  μαθητικούς αγώνες των σωματείων της   
εβδομάδας   18  /3 – 24/3 νικητές ήταν:  

ΑΟΜ: Ραχμανίδης Γ – Λατουσάκης Γ και           
Γεωργακοπούλου Ε – Παπαδοπούλου Τ
ΑΟΜΒ: Μικρού Κ – Παναγόπουλος Φ
ΑΟΜΨ: Χατζηαντωνίου Γ
ΑΟΤ: Χόιμπος Ν – Αξιωτοπούλου Κ
(ΔΑΦΝΙ): Κλαδή Κ – Μαρκοπούλου Β
(ΕΔΡΑ Βριλλήσια): Φωτοπούλου Σ
ΘΡΑΚΟΜ: Βέλλα Π – Καμπάνη Θ και 
Σακελαρόπουλος Ρ – Σακελαρόπουλος Γ
ΙΚΑΡΟΣ: Παναγιωτίδη Μ
ΙΟΠΟΡ: Διολέτης Γ – Φέγγος Α
ΜΕΛΙΣΣΙΑ: Τογανίδη Σ – Τογανίδης Ν
ΜΠΟΚΑ: Σοφιού Ρ – Κατσαρός Απ
ΟΜΑΚΗ: Ελευθερίου Μ – Πρατικάκης Μ
ΟΑΜΛΕ: Βακρινός Γ – Περέβα Μ και Λύδη Μ 
– Χαραλάμπους Ν και Παπαθανασίου Μ – 
Δημητρίου Α
ΟΑΜΡ: Πλίγκος Ε – Ροδίτης Β
ΟΜΑ: Τραχανάς Γ – Θεοδωροπούλου Μ

και στο Φεστιβάλ της Καλαμάτας 
διακρίθηκαν οι:

Αλεξοπούλου Μ – Κατσίποδας Δ (1η και 2η 
ημερίδα)
Οικονόμου Σ – Κομηνέας Γ (3η ημερίδα)
 ενώ στην γενική κατάταξη οι 3 πρώτοι αθλητές 
ήσαν οι  Κομηνέας Γ, Οικονόμου Σ και 
Κατσίποδας Δ – Αλεξοπούλου Μ

Συγχαρητήρια σε όλους!

 

Οι καταθέσεις των αιτήσεων για έκδοση 
αγωνιστικού δελτίου συνεχίζονται στην 

ΕΟΜ.

Όσοι δεν έχετε ακόμη αριθμό μητρώου 
ζητήστε από τον δάσκαλό σας το σχετικό 

έντυπο.

Συνοδεύοντας την αίτησή σας με τη 
φωτογραφία σας διευκολύνετε την 

ενημερώση του αθλητικού αρχείου της ΕΟΜ
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