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3η ταυτόχρονη μαθητική ημερίδα
Μας χαροποίησε πάρα πολύ η διαπίστωση ότι, από την 
πρώτη ταυτόχρονη ημερίδα στην δεύτερη, αυξηθήκανε οι 
συμμετοχές των αθλητών. 

Αυτό σημαίνει  πως  οι  περισσότεροι  από σας  χαρήκατε 
την  εμπειρία  της  πρώτης  ημερίδας  και  το  μεταφέρατε 
στους συμμαθητές σας.

Μια ακόμη σημαντική διαπίστωση, για την οποία οφεί-
λουμε να σας συγχαρούμε, ήταν ότι και στις δυο ημερί-
δες,  παρότι  άπειροι  αγωνιστικά,  ήσασταν  άψογοι  στις 
υποχρεώσεις  σας  ως  αθλητές  και  η  διεξαγωγή  των 
αγώνων δεν παρουσίασε κανένα απολύτως πρόβλημα.

Τα τουρνουά 6ης βαθμίδας είναι πραγματικά μια ευκαιρία 
για όλους εσάς για πολλούς λόγους.

Πέρα από το ότι γνωρίζεστε μεταξύ σας κοινωνικά, γνω-
ρίζετε και πολλούς τομείς στο αγωνιστικό μέρος του παι-
χνιδιού, όπως πώς πρέπει να συμπληρώνουμε τον φάκελο 
συμμετοχής  και  να  γράφουμε  τα  αποτελέσματα,   πότε 
πρέπει να καλούμε τον διαιτητή στο τραπέζι, τι σημαίνει 
να κρατάμε το χρόνο που δίνεται για κάθε γύρο κλπ. 

Είμαστε σίγουροι  πως θα αξιοποιήσετε την 3η ημερίδα 
ακόμη  περισσότερο,  ώστε  να  λύσετε  διάφορες  απορίες 
σας σε κάθε τομέα και είμαστε στη διάθεσή σας γι' αυτό. 
Σας περιμένουμε.....

Δωρεάν συμμετοχές
Στην 3η ημερίδα, βάσει της προκήρυξης, αλλά και των 
αποτελεσμάτων  των  προηγούμενων  ημερίδων,  δικαιού-
νται να συμμετέχουν δωρεάν οι παρακάτω αθλητές (αλ-
φαβητικά):  Βουμβουλάκης Ε, Καββαδία Χ,  Καππάτου Τ, 
Καταγά Ν, Μάγκος Π, Κόκκινος Ι,  Λαμπαδαρίου Α, Μα-
στραντωνάκης  Γ,  Μήτσου Α,  Ουζουνέλη Μ,   Παραπο-
νιάρη Μπ,  Παπαζαχαροπούλου Δ, Παυλίδης Ι, Περυσι-
νάκης Κ, Ράπτης Π,  Σκοβόλας Σ, Σταματάκη Μ,  Στασι-
νοπούλου Μ,  Σκλάβος Κω,  Σπάης        Δ,  Σταϊκούρα Ι, 
Σφακιανάκη  Μ,  Ταμπόση  Ε,  Τσοβόλας  Σ,  Τσοβόλα  Ο, 
Τσοσκουνόγλου Ι, 
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Το πήραμε το μάθημα;
Ασκήσεις παρεμβολής:
Τι θα πείτε με τα παρακάτω χέρια:

1. Δ Β Α Ν
1ΧΑ DBL Π εσείς;

                           ♠843
                           ♥J74

                              ♦9762
                            ♣983

Ωχ, ωχ. Δύσκολα τα πράγματα. Μπρος γκρεμός 
και πίσω ρέμα. Οι αντίπαλοι μάλλον θα βγάλουν 
το συμβόλαιό τους και δεν έχετε κανένα 5φ 
χρώμα να προτείνετε. Πείτε 2♦ με πόνο ψυχής....

2. Δ Β Α Ν
1ΧΑ DBL Π εσείς;

           ♠8
                    ♥ΚJ754

                 ♦Q92
                   ♣Q983

Πείτε πάσο με μεγάλη σιγουριά ότι οι αντίπαλοι 
δεν πρόκειται να βγάλουν το συμβόλαιό τους! 
Είδατε διαφορά με το προηγούμενο χέρι!

3. Δ Β Α Ν

1♥ DBL εσείς;
                           ♠KQ3

                     ♥5
                              ♦A7652
                             ♣QT98

Πείτε RDBL. Δίνετε το μήνυμα στον συμπαίκτη 
ότι η υπεροπλία των πόντων είναι δική σας και 
στο τέλος της αγοράς είτε θα παίξετε εσείς – ο 
άξονάς σας – είτε θα κοντράρετε ό,τι παίξουν οι 
αντίπαλοι.

4. Δ Β Α Ν

1♠ 2♦ εσείς;
                      ♠3

                             ♥A105
                             ♦KJT4

                                ♣QT642
Πείτε κόντρ. Τιμωρείτε τον αντίπαλο ελπίζοντας 
για περισσότερους από 120 πόντους που θα 
παίρνατε αν λέγατε 2ΧΑ και πάσαρε ο 
συμπαίκτης. Αν όντως έχετε να βγάλετε 2 ή και 
3ΧΑ οι αντίπαλοι θα πληρώσουν αρκετά!

Την Κυριακή 1η Απριλίου στις 18:30
και στον ΟΠΑΦ (Καποδιστρίου 17, Φιλοθέη)
θα γίνει η 3η ταυτόχρονη ημερίδα 
του μαθητικού grand prix.

Δηλώστε συμμετοχή στην ΕΟΜ

 

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


Ποιος έκανε λάθος;
1. Δ Β Α Ν

1XA Π 2♥ Π

2ΧΑ Π 3♥ Π

Π Π
Η Δ θα πρέπει να πασάρει στην αγορά 2♥  του συμπαίκτη.  Εκτός 
από το stayman (2♣) όλες οι άλλες απαντήσεις στο επίπεδο 2, είναι 
στη φυσική τους έννοια αδύνατες και κλείνουν την αγορά (sign off)

2. Δ Β Α Ν

1♠ Π 1ΧΑ Π

2♠ Π 2ΧΑ Π

Π Π Π
Η  Δ με  την  αγορά  της  δείχνει  υποχρεωτικά  6φ  πίκα  οπότε  η  Α 
έχοντας  δείξει  αδύνατο  χέρι  δεν  δικαιούται  να  “σώσει”  το 
συμπαίκτη.

3. Δ Β Α Ν

1♥ Π 1♠ Π

2♥ Π 2♠ Π

3♥ Π 3♠ Π

Π Π
Αυτοί οι δυο παίζουν μάλλον ο ένας ενάντια στον άλλον και όχι σαν 
συμπαίκτες.  Ένα  αδύνατο  άνοιγμα  με  κούπες  δηλώνει  η  Δ ,  μια 
αδύνατη  απάντηση  με  πίκες  η  Α  που  στις  κούπες  για  να 
δικαιολογείται η αγορά της είναι σόλο ή σικάν. Ως εκεί.  Η Δ  θα 
πρέπει να πασάρει, κι αν όχι - εφ όσον κατάλαβε το χέρι της Α - τότε 
θα πρέπει να υποχωρήσει η Α.

4. Δ Β Α Ν

1ΧΑ Π 2♣ Π

3ΧΑ Π 4♥  Π

Π Π
Αντάρτισσα η Δ δεν απαντά στο stayman όπως οφείλει. Η αγορά 4♥ 
είναι επίσης λάθος, αν η Α δεν έχει 6φ κούπα και 4φ πίκα, που θα 
διακαιολογούσε το αρχικό stayman. 

5. Δ Β Α Ν

1ΧΑ Π 2♣ Π

3♣ Π Π  Π
H αγορά 3♣  της  Δ απλά ....δεν υπάρχει!  Η Α κάνει  stayman  και 
περιμένει συγκεκριμένες απαντήσεις.

6. Δ Β Α Ν

1ΧΑ Π 2♣ Π

Π Π  Π
Επίσης και εδώ. Αν μη τι  άλλο,  είναι αγένεια να σε ρωτά κάτι ο 
συμπαίκτης και συ να μην απαντάς!
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Αγοράστε.......
1. Δ Β Α Ν

1ΧΑ Π      εσείς;
                               ♠ΑΚJ
                             ♥JT9

                                 ♦KQJ7
                              ♣QJ8

6ΧΑ Σύνολο πόντων στον άξονά σας 33 – 35. 
2. Δ Β Α Ν

1♠   Π  2♠    εσείς;
             ♠6

                      ♥ΑQT9
                     ♦KQ82

                                 ♣Q983
Κόντρ. Συμπαίκτη  έχω  άνοιγμα  και  θέλω  να  παίξω 
οτιδήποτε εκτός πίκες.

3. Δ Β Α Ν
1ΧΑ      Π      εσείς;

             ♠Α
                        ♥ΑQT987

                 ♦Α92
                 ♣Α98

6♥. Μη φοβάστε τα σλέμ όταν οι πόντοι είναι οι 
σωστοί για το επίπεδο και έχετε μάλιστα και 
όλους τους άσσους!

Αγοράστε.......μαζί με το συμπαίκτη

   
1 2 3
  Δ  Α         Δ       Α                    Δ   Α
1ΧΑ 2♣             1♦     1ΧΑ                 Π  1♦
2♥      7♥/ 7ΧΑ     Π                              1♥    1ΧΑ 

                                                                      Π

♠ A93 Β ♠ KQJ
♥ Q953 Δ Α ♥ AKJT
♦ K9 ♦ A43
♣ AQ75 Ν ♣ KJT

♠ Q72 Β ♠ A8
♥ QJ5 Δ Α ♥ A93
♦ AK95 ♦ 75
♣ Q76 Ν ♣ T98765

♠ K54 Β ♠ AJ7
♥ QT87 Δ Α ♥ A9
♦ A52 ♦ KT652
♣ J54 Ν ♣ QT6
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