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    Blackwood: σύμβαση....υψηλών επιπέδων!

 Ο εικονιζόμενος Easley Blackwood έχει προσφέρει στο αγαπημένο μας παιχνίδι μια από 
τις πιο φημισμένες συμβάσεις στην επικοινωνία μεταξύ των συμπαικτών.
Η συμφωνία  είναι:  η  αγορά  4ΝΤ μετά  από ορισμένες  ακολουθίες  αγορών ρωτά τον 
συμπαίκτη πόσους άσους έχει στο “χέρι” που κρατά.
 
Όταν  ο   Ε.  Blackwood  (1903-1992)  υπέβαλε  την  ιδέα  του  γι'  αυτή  την  αγορά  στο 
περιοδικό Bridge World, το περιοδικό την απέρριψε. Ευτυχώς ο  Blackwood ήταν αρκετά 
δημοφιλής στον χώρο του Bridge και έτσι το περιοδικό αναγκάστηκε να επανεξετάσει 
την απόφασή του και να δημοσιεύσει τελικά το σχετικό άρθρο.

Από  τότε  και  μέχρι  σήμερα  η  αγορά  4ΝΤ  ως  ερώτηση  άσων  έχει  το  όνομα  του 
Blackwood σχεδόν σε όλες τις παραλλαγές.

Πολλοί  παίκτες  ρωτούν  πόσοι 
πόντοι  χρειάζονται  για  να  γίνει  αυτή  η  ερώτηση  άσων, 
θέλοντας  να  έχουν  έναν  ασφαλή  κανόνα  στον  οποίο  να 
βασιστούν.
Οι  απαιτήσεις  για  μια  ερώτηση  άσων δεν  είναι  ασαφείς 
αλλά δεν είναι και ακριβείς. Το σημαντικό είναι ακόμη κι 
αν  δεν  υπάρχουν  συγκεκριμένες  προϋποθέσεις  οι 
συμπαίκτες να νιώθουν την ζητούμενη ασφάλεια σε όλη τη 
διάρκεια των αγορών που ξεπερνούν το επίπεδο 4.
Όπως είπε και ο ίδιος ο Blackwood, επινόησε τη σύμβαση 
όχι για να πάμε στο σλεμ αλλά για να ξέρουμε πότε δεν 
θα πάμε.
Στην πορεία των αγορών λοιπόν, όπου εκτιμάμε την αξία 
του χεριού μας και την επανεκτιμάμε μετά από τις αγορές 
του συμπαίκτη και  των αντιπάλων,  πρώτα αποφασίζουμε 
ότι θα πάμε σλεμ και μετά ρωτάμε τους άσους.
Η σύμβαση είναι ευκολομνημόνευτη καθώς οι απαντήσεις 
στο επίπεδο 5 είναι απλές και οι αγορές δηλώνουν αριθμό 
με...τη σειρά που εμφανίζονται

5 : κανένας ή όλοι οι άσοι 

5 :  1 άσος

5 :  2 άσοι

5 :  3 άσοι 
Η  σύμβαση  δε  σταματά  εδώ.  Δίνει  τη  δυνατότητα  να 
μάθουμε ακόμη και πόσους Ρηγάδες έχει ο σύντροφος με 
την αγορά 5ΝΤ και τις απαντήσεις επίσης εμφανιζόμενες 
με τη σειρά.
ΠΡΟΣΟΧΗ:  Δεν  ρωτάμε  τους  Ρηγάδες  αν  δεν  έχουμε 
στον άξονα όλους τους Άσους!

Στο επόμενο τεύχος θα μιλήσουμε ακόμη πιο αναλυτικά για 
τη σύμβαση Blackwood και για τις ακολουθίες αγορών που 
η αγορά 4ΝΤ είναι ή δεν είναι ερώτηση άσων.
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Μαθητικά Τουρνουά

Οι νικητές των μαθητικών τουρνουά, 
από 1η έως 11 Μαΐου ήταν:

• ΑΑΑ (Αιγάλεω):
Λευκαδίτη Ε – Καμπουράκης Μ
Σταυράκης Α – Παπαδόπουλος Β

• ΑΟΜ (Μιχαλακοπούλου):
Βάγγη Κ – Κονδύλης Π

• ΑΟΜΒ (Γλυφάδα):
Τριανταφυλλίδου Ε – Δραμουντάνης Ε
Σταθάκου Κ – Δραμουντάνης Ε

• ΑΟΜΨ (Παλαιό Ψυχικό): 
Αμιτσής Δ – Πανταζής Α

• ΑΟΤ (Παλαιό Φάληρο):
Κουτσόπουλος Κ – Κωνσταντίνου Μ

• ΔΙΟΝΥΣΟΣ (Διόνυσος):
Γκαράνης Γ – Νικήτας Μ

• ΕΔΡΑ (Βριλήσσια):
Ανδριώτη Β- Φωτόπουλος Ι
Καραντώνης Α – Φωτόπουλος Ι

• ΘΡΑΚΟΜ (Θρακομακεδόνες):
Γώγης  Ν – Κλαμπάνης Ι

• ΙΚΑΡΟΣ (Νέα Σμύρνη):
Κρητικοπούλου Ε – Δημοπούλου Α

• ΟΑΜΠΕΙ (Πειραιάς):
Χαντζέα Μ – Τσανάκας Α

• ΠΟΑΜ (Πάτρα):
Τσουρέκα Π – Lainiotis A

• ΣΛΑΜ (Μυτιλήνη):
Αντωνίου Α - Κλήμου Β

• ΧΟΜ (Χίος):
Μπορμπαντωνάκη Μ – Ρωμανός Γ 

Συγχαρητήρια σε όλους!

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


Ημερολόγιο Μαθητών
ΜΑΪΟΣ

Σάββατο 31/5 ώρα 18:00
 5η ημερίδα Grand Prix

ΙΟΥΝΙΟΣ
Σάββατο 21 & Κυριακή 22 /6 /

2014
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 

Μαθητών

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
19-21

Διασυλλογικό Πρωτάθλημα 
Ομάδων

Blackwood: σύμβαση....παρεξηγήσεων!

Στην αληθινή ιστορία που ακολουθεί ένας καινούργιος μαθητής του μπριτζ απευθύνεται σε έναν παλαιότερο και πιο 
έμπειρο παίκτη:

Μαθητής: Σε παρακαλώ μπορείς να μου πεις τι σημαίνει η αγορά 4ΝΤ;

Παίκτης: Καλύτερα να περιμένεις μέχρι να την κάνετε στα μαθήματα, όπου ο δάσκαλός σας θα σου την εξηγήσει 
αναλυτικά

Μαθητής: Έλα μωρέ μου, σε παρακαλώ, Πες μου! Παίζω για εξάσκηση στο internet και επειδή δεν την ξέρω, αυτή 
την αγορά, όποτε την κάνουν οι συμπαίκτες μου εγώ πασάρω και με βρίζουν

Παίκτης: Χμ! Δηλαδή τι σου λένε;

Μαθητής: Με βρίζουν σου λέω. Με λένε “μαύρο κούτσουρο” (Black Wood)!!!!

Stop: η κάρτα  που...ξεχνάμε

Ας είμαστε ειλικρινείς: αν ο δεξιά μας αντίπαλος ανοίξει 3  δε θα κάνουμε τον ίδιο χρόνο να αγοράσουμε αν έχουμε 
ένα χέρι 5 πόντων, από το αν έχουμε ένα χέρι 15 πόντων. Στην πρώτη περίπτωση θα πούμε ένα γρήγορο “πάσο”, ενώ 
στη δεύτερη, που είμασταν έτοιμοι να ανοίξουμε την αγορά, αιφνιδιασμένοι από το άνοιγμα του αντιπάλου και το 
επίπεδο, θα μας πάρει λίγα δευτερόλεπτα να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε.

Ακριβώς αυτή η διαφορά στους χρόνους θα μπορούσε να είναι μια αθέμιτη πληροφορία για τον συμπαίκτη μας, στο 
να γνωρίζει ότι δεν έχουμε τίποτα ή ότι κάτι έχουμε αλλά δεν μπορούμε να μιλήσουμε.

Για τέτοιες περιπτώσεις ο κανονισμός του μπριτζ (2.2.21) ορίζει ότι πριν από μια αγορά με πήδημα (αν πρόκειται να 
είμαστε οι πρώτοι που θα αγοράσουμε στο τραπέζι ή να μιλήσουμε εφ' όσον ο δεξιά μας αντίπαλος έχει αγοράσει) θα 
πρέπει να βγαίνει η κάρτα του STOP. 

Αυτή  η κίνηση υπενθυμίζει στον αριστερά μας αντίπαλο να κάνει την αγορά του ή τη δήλωσή του, όποια κι αν είναι,  
μετά  από  7  δευτερόλεπτα,  ώστε  να  μην  υπάρχει  περίπτωση  η  βιασύνη  του  να  περάσει  κάποιο  μήνυμα  στον 
συμπαίκτη του. 

Ο κανονισμός μας μάλιστα λέει ότι θα πρέπει να φροντίζουμε να κρατάμε αυτόν τον χρόνο ακόμη κι αν ξέχασε ο 
αντίπαλος να βγάλει την κάρτα του STOP. 

Επίσης, κατά τη διάρκεια των δευτερολέπτων αυτών θα πρέπει να συνεχίζουμε να δείχνουμε ενδιαφέρον για το 
παιχνίδι και να σκεφτόμαστε, καθώς είναι και πάλι εύκολο αν έχουμε το χέρι των 5 πόντων να σφυράμε και να 
κοιτάμε αδιάφορα το ταβάνι για 7 δυετερόλεπτα, ενώ  σμίγουμε τα φρύδια και βασανίζουμε το μυαλό μας για το τι  
θα κάνουμε αν εχουμε τους 15 πόντους. 

Σοφός ο νομοθέτης, δε νομίζετε;!
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5η ταυτόχρονη μαθητική ημερίδα:

   Σάββατο 31 Μαΐου   στις 18:00 

Στην Αττική:
1. ΑΟΜΨ

(Κονδυλάκη 8, Π. Ψυχικό)

2. ΟΑΜΠΕΙ
(Εγκαταστάσεις ΠΟΙΑΘ,

Ακτή Δηλαβέρη 3, Μικρολίμανο)

Δωρεάν Συμμετοχή έχουν οι:
Ρασέλη Ε & Δήμου Αε

O Διεθνής Κώδικας Αγωνιστικού 
Μπριτζ (ΔΚΑΜ)

και οι Πάγιοι Κανονισμοί της 
ΕΟΜ ορίζουν τις αρχές του 

αγωνιστικού μπριτζ.
Οι πάγιοι κανονισμοί 

τροποποιήθηκαν σε κάποια 
σημεία στην τελευταία Γενική 

Συνέλευση των Σωματείων.
Και τα δυο παραπάνω αρχεία 

μπορεί ο κάθε παίκτης να τα βρει 
στο site της ΕΟΜ

www.hellasbridge.org/αρχεία
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